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1 INTRODUCCIÓ 

A nivell mundial, el consum energètic va creixent a un ritme perillosament alt des de fa ja molts 

anys i, segons les dades publicades per la petrolera BP al seu Estudi Estadístic de Consum, no 

dona signes d’aturar. Segons la darrera versió d’aquest estudi (2018), el creixement a nivell 

mundial  durant l’any 2017 va ser del 2% respecte a l’anterior. Segons aquests mateixos estudis, 

el consum d’energia s’ha duplicat a nivell mundial durant els darrers quaranta anys. [1] 

Una situació com aquesta és insostenible a la llarga, degut a la quantitat limitada de 

combustibles fòssils que el planeta pot proveir. I, per desgracia, a dia d’avui les energies 

renovables no son una alternativa realista. Segons aquest mateix estudi, actualment només 

cobreixen una mica menys del 10% del consum total mundial, tot i el seu creixement constant 

d’aproximadament un 15%. [1] Tot i ser aquesta corba de creixement una bona noticia, en valors 

totals cada any és major l’augment d’energia consumida que el de energia produïda amb fonts 

renovables. 

És, per tant, de vital importància trobar mètodes que permetin donar més temps a les energies 

renovables per assumir la major part de la càrrega energètica o que accelerin aquest procés. 

Degut al marc tecnològic on s’emmarca aquest projecte, es treballarà en favor de la primera 

proposta. 

Doncs, ¿com podem reduir aquest increment, o el consum global, de consum energètic? 

Segons dades del IEA, que es poden veure a la Figura 1, els edificis son responsables del 36% del 

consum energètic mundial i de un 40% de les emissions de CO2. [2] Essent un factor tan 

important del consum, la seva optimització és una passa gegantesca e indispensable en el camí 

cap a un mon més responsable i eficient amb el consum de la electricitat. 

 
Figura 1. Gràfica dels percentatges de consum energètic per sector als Estats Units l’any 2017. [2] 

Llavors el focus del problema es dirigeix a la cerca de diferents maneres d’afrontar la reducció 

d’aquest consum. Principalment, n’hi ha dues.  

La primera passa per dissenyar i promocionar la utilització d’aparells més eficients. Les 

bombetes de baix consum i les normatives de etiquetatge sobre eficiència energètica a 

electrodomèstics en son els dos exemples més clars, respectivament. 
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La segona, sobre la qual es basarà la proposta a presentar en aquest treball, es centra en millorar 

la eficiència de com s’utilitza aquesta energia. Segons estudis del MIT, aproximadament entre 

un 20-30% de la energia produïda per a subministrament de edificis es malgasta, essent aquest 

percentatge major a edificis no residencials [3], com els de la UIB. En estar gestionats per essers 

humans normals i corrents, és impossible que no es duguin a terme certes conductes ineficients 

a l’hora de gestionar el consum d’energia. Per això, amb una eina de suport que permetés 

analitzar els patrons de consum actuals i veure on es podrien optimitzar i quines millores es 

podrien aplicar, es donaria una gran passa cap el nostre objectiu final. 

Per part de la Universitat de les Illes Balear, el projecte SmartUIB [4] es va iniciar l’any 2013 amb 

l’objectiu de millorar l’eficiència de la UIB fent més amb menys, reduint les despeses de 

manteniment del campus i desenvolupant tecnologies intel·ligents per transferir a la societat. 

En resumides comptes, adaptant el concepte de SmartCity, de la qual en podem veure un 

exemple a la Figura 2, a un entorn lleugerament diferent com és el campus de la UIB, creant el 

que podria anomenar-se un SmartCampus. 

 
Figura 2. Representació visual dels principals elements que composen una SmartCity. [5] 

Amb un objectiu tan extens i general, al projecte SmartUIB hi trobem subprojectes molt més 

específics. En el cas d’aquest treball, es treballa dins el marc de SmartBuildings, que es centra 

en l’aplicació de tots aquests principis als edificis. 

Dues de les característiques principals de un edifici intel·ligent son que gaudeix de un sistema 

capaç de conèixer el que succeeix al seu interior i és capaç de analitzar aquestes dades per a 

millorar el seu rendiment en tots aquests aspectes. 

A dia d’avui, després de diferents esforços i projectes, el campus de la UIB i els seus edificis 

disposen de una xarxa sensorial que és capaç de monitoritzar una considerable varietat de 

paràmetres com el nombre de cotxes al campus, la temperatura mitjana i el consum elèctric dels 

diferents edificis per separat, essent aquestes darreres dades un element vital del projecte que 

aquí es presenta. A aquest conjunt, dins la nomenclatura intern, se l’anomena SmartPlatform. 

En resumides comptes, l’objectiu d’aquest TFG és estudiar les possibles solucions al problema 

que representa el desig de voler afegir una nova capa de funcionalitats a la SmartPlatform. En 
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aquest cas, una capa especialitzada per a permetre l’anàlisi de dades amb l’objectiu de utilitzar 

aquest darrer per a reduir el consum energètic dels edificis i el campus en general de la UIB. 

La memòria d’aquest projecte s’estructurarà de la següent manera: 

El primer capítol correspon a la introducció al projecte. Aquest es trobarà dividit en dues 

seccions molt clarament diferenciades. A la primera, es dura a terme una introducció molt 

general al problema presentat, el propòsit del treball, els motius per els quals s’ha considerat 

important trobar una solució a aquest problema i la estructura de la memòria. A continuació, hi 

haurà un altre secció on s’hi farà un recull de definicions, conceptes simples i acrònims que 

s’utilitzaran de manera habitual en un futur, per a facilitar la comprensió del lector. 

El capítol número dos correspon a la descripció de l’estat de l’art actual de les tecnologies que 

s’han utilitzat o mencionat durant el transcurs del projecte i/o de la memòria. Aquestes 

tecnologies no han estat seleccionades de manera arbitraria, han estat seleccionades després 

de fer un anàlisi exhaustiu de les opcions de mercat disponibles en el moment del 

desenvolupament del treball. Aquest mercat pot no ser igual en el moment de la lectura 

d’aquesta memòria degut a la creixent popularitat de la branca de anàlisi de dades i a la varietat 

cada vegada més extensa de opcions. 

A continuació, durant el tercer capítol, es descriu el projecte que suposa aquest treball de final 

de grau amb els seus objectius i requisits. Immediatament es du a terme una selecció, 

correctament justificada, de les tecnologies més interessants presentades al capítol anterior, 

sobre les quals s’hi aprofundirà l’estudi. La prioritat ha estat seleccionar tecnologies que mostrin 

un perfil tècnic diferenciat entre elles, per tal de donar varietat als anàlisis posteriors i millorar 

la qualitat del treball en general. En aquest moment també es descriu el conjunt de dades 

seleccionat per a treballar en etapes futures i es justificarà la seva elecció. 

El quart capítol es centra en la descripció dels objectius de la fase de proves pràctiques i la 

definició i descripció dels requisits que han de intentar complir totes les solucions en passar les 

fases de proves. Durant el transcurs d’aquest capítol també es defineix amb detall la estructura 

del conjunt de proves. 

El següent capítol, el cinquè, consisteix en un diari de les proves pràctiques realitzades, amb 

seccions molt diferenciades entre sí, una per a les proves de cada solució. En elles es descriu 

amb el màxim detall possible les diferents passes seguides durant el procés, essent especialment 

concisos en tots els errors, problemes o dificultats que es puguin haver anat trobant durant el 

procés. 

El sisè capítol servirà per a presentar la proposta final de solució recomanada. Una vegada 

seleccionades, provades i analitzades les solucions, se’n presentarà una essent la seleccionada 

per part del redactor d’aquest treball com a la que considera millor per als interessos del 

projecte. 

Una vegada acabades les proves, es dedica el setè capítol de la memòria a introduir els exemples 

d’aplicacions pràctiques de les tecnologies seleccionades al capítol anterior. 

El següent, el vuitè, està format per un petit diari de desenvolupament d’aquests casos pràctics.  

Finalment, el novè capítol serveix per a introduir una sèrie de línies de evolució futures les 

solucions que s’han considerades més interessants i el desè, el darrer, tanca el treball amb les 

conclusions d’aquest.  
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1.1 Acrònims, conceptes i definicions senzilles 

Durant el transcurs del treball serà habitual l’ús d’una sèrie d’acrònims i conceptes bàsics de 

tecnologia amb els que el lector podria no estar familiaritzar. Per tal de facilitar-li la lectura, a 

continuació es farà un recull d’aquests. 

IoT: Acrònim de Internet of Things o Internet de les coses. Aquest terme fa referència a una 

xarxa de elements del dia a dia connectats entre sí.  

Xarxa sensorial: Aplicació de la idea de IoT a la creació de una xarxa interconnectada de petits 

sensors que comparteixen informació entre ells i amb un punt en comú. 

Sensor: Aparell electrònic capaç de observar l’entorn que l’envolta i extreure una o varies 

mesures d’aquest darrer. Un termòmetre en seria un exemple. 

Cloud: La “computació al núvol”, de l’anglès “Cloud computin” es un paradigma de la informàtica 

que es basa en la oferta de serveis a través de una xarxa, habitualment Internet. 

Intel·ligència Artificial: És l’estudi i construcció d’agents intel·ligents, màquines capaces de 

prendre decisions intel·ligents o comportar-se de manera similar a com ho faria un ésser humà. 

Business Intelligence: El terme fa referència al conjunt de tècniques, eines i dades utilitzades 

per a adquirir un major coneixement de un determinat negoci a través de l’anàlisi de aquestes 

dades. 

Big Data: Fa referència als conjunt de dades que pel seu volum i velocitat de processament 

requerida, sobrepassen les capacitats dels sistemes informàtics normals i corrents. 

Machine learning: És la branca de la intel·ligència artificial encarregada de estudiar i 

desenvolupar mètodes per a que aquests agents intel·ligents puguin adquirir coneixements de 

manera automàtica. En aquest treball el terme s’utilitza principalment per a referir-se a aquestes 

mètodes, tècniques i algorismes no tant a la branca tècnica. 

P2P: Acrònim de “Peer-2-Peer”, un sistema de comunicació per xarxa on no existeixen servidors 

centrals fixes, sinó que cada node connectat a la xarxa fa de manera simultània les funcions de 

client i proveïdor. 

TLS: Acrònim de “Transport Layer Security”, un protocol criptogràfic de seguretat en xarxa. 

SmartPlatform:  
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2 ESTAT DE L’ART 

Durant el transcurs d’aquest capítol, el lector podrà trobar la informació tècnica necessària 

referents a les solucions que s’han trobat després de dur a terme un estudi exhaustiu de les 

diferents opcions ofertes al mercat. 

Dins aquesta introducció a conceptes inherentment tècnics, existeix un fenomen psicològic de 

molta rellevància per a aquest treball, l’efecte Prius. 

El Prius, fabricat per la companyia automobilística japonesa Toyota, va ser el primer vehicle amb 

motor híbrid que es va produir en cadena. El primer model de la primera generació es va 

començar a comercialitzar durant l’any 1997 a Japó. El mateix cotxe es va presentar al mercat 

americà a principis del segle XXI, essent un gran èxit en vendes, especialment a partir de l’inici 

de la comercialització de la segona generació, al voltant del 2005. En aquells moments també es 

va introduir el cotxe al mercat europeu, on fou acollit amb entusiasme i bones vendes. [6] 

Com ja s’acaba de mencionar, el Prius fou un cotxe innovador al ser el primer vehicle produït en 

massa amb motor híbrid (una combinació de dos motors, un de benzina i un elèctric, menys 

contaminant que els habituals únicament de benzina). A partir de la segona generació del model, 

es va incorporar a l’espai de la cabina del conductor una pantalla digital que permetia visualitzar 

un determinat conjunt de informació, entre ells el velocímetre i el compta-revolucions. Però no 

son aquestes dades les que provocaren l’efecte Prius. 

 
Figura 3. Exemple de una pantalla amb mètriques de consum de un Prius. 

Dins aquesta pantalla, els enginyers de Toyota varen decidir incloure un desglossament del 

consum de combustible i electricitat en temps real, de manera que el conductor podia saber 

sempre de manera clara, ràpida i visual quin era el seu consum. A la Figura 3 se’n pot veure un 

exemple de un dels primera models que l’incloïen. 

Amb el pas del temps, estudiant les mètriques emmagatzemades als terminals dels cotxes, que 

des de el moment en que es va implantar aquesta pantalla, els conductors dels Prius havien 

millorat aproximadament en un 20% el seu consum de energia a la hora de conduir simplement 

millorant la manera en que ho feien, evitant comportaments ineficients. [7] 
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Edicions del cotxe posteriors confirmaren tant el fenomen com la xifra. Els conductors 

milloraven en un 20% el consum. És a això al que es va a començar a conèixer com “efecte Prius”. 

Si implementat correctament, aquest efecte es pot replicar a altres entorns diferents a 

l’automobilístic. Per tant, l’objectiu dins aquest treball serà intentar trobar la manera de 

provocar aquest efecte dins el marc del consum energètic dels edificis de la UIB. 

També cal remarcar el fet de que el terme “efecte Prius” s’ha utilitzat per a descriure 

comportaments totalment diferents. La definició donada anteriorment és la més popular i el que 

es sol voler dir quan algú parla d’aquest efecte, però al llarg dels anys se l’hi ha donat també un 

altre significat. 

L’any 2014, dos joves economistes (Alison i Steve Sexton) varen realitzar un estudi per a analitzar 

els motius per els quals el Toyota Prius era el cotxe híbrid més venut als Estatus Units amb molta 

diferencia. En aquell moment, el cotxe japonès havia arribat a la xifra de un milió d’exemplars 

venuts a Amèrica del Nord, ocupant un espectacular 48% del total de la flota de cotxes híbrids 

que rodaven sobre asfalt estatunidenc. [8] 

La justificació d’aquesta dominació sobre el mercat l’atribuïren a un patró de comportament 

que ells mateixos anomenaren “conspicuous conservation”1, un concepte intrínsecament 

relacionat amb un comportament humà molt estudiat i definit prèviament, la necessitat de 

aparentar. Segons els Sexton, de la mateixa manera que és habitual que persones sense un gran 

poder adquisitiu comprin cotxes de alta gama per transmetre una imatge de major estatus, 

passa el mateix amb el Prius. 

Els requisits que s’havien de complir per a generar aquest efecte eren: 

• Element visual diferenciador. 

De la mateixa manera que un BMW és immediatament distingible de un Seat, és 

necessari que el producte eco-friendly sigui distingible a simple vista. El principal 

exponent de aquest efecte és el propi Prius, un cotxe inconfundible degut a la seva 

particular silueta. A l’altre extrem de la balança, models com el Honda Civic elèctric 

original, que és indistingible del model estàndard de benzina, han tingut resultat molts 

pitjors al mercat. 

 

• Marketing amb reforç positiu. 

És imprescindible que tothom sàpiga que aquell que utilitza el producte eco-friendly es 

preocupa pel medi ambient. D’aquesta manera, quan un individu A reconeix a un 

individu B que, per exemple, condueix un Prius (he aquí la importància de que el 

producte tingui un element visual diferenciador), sabrà que és algú que té cura amb el 

planeta. L’objectiu es generar un “sentiment” en la persona A per a no quedar-se enrere 

e intentar adoptar bones conductes, generant un efecte en cadena per a millorar la 

situació mediambiental i, en aquest cas, donar-li una certa predisposició a comprar un 

Prius també. 

Aquest altre efecte no es podria aplicar al projecte que ens atén de manera immediata, però en 

un futur, es podria aplicar de dues maneres. 

                                                           
1 No existeix una traducció exacta per el terme pero seria, més o manco, “estalvi visible”. 
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La primera, a nivell intern dins la UIB. Una vegada es comencessin a dur a terme els anàlisis de 

dades dins l’Ansel Turmeda, la promoció d’aquestes pràctiques ajudaria a introduir aquestes 

pràctiques a altres edificis, facultats i entorn. 

La segona es donaria quan el projecte SmartUIB es trobés en fases més avançades, moment en 

el qual seria interessant fer públics els resultats per tal d’intentar generar una reacció similar a 

altres universitats o entitats públiques.  
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2.1 IBM 

En aquest sub-capítol, es durà a terme un anàlisis tècnic respecte a algunes eines disponibles 

dins el catàleg ofert per la multinacional IBM per a solucionar problemes de caire similar al 

plantejat inicialment a aquest treball. 

Amb el propòsit de facilitar la lectura del capítol i la comprensió de l’entramat de serveis i 

productes oferts per la companyia, aquests darrers es presenten en ordre de més genèric a més 

concret. Això vol dir que el capítol comença amb una definició general de que és i com funciona 

el sistema IBM Watson i continua amb una descripció de les funcionalitats ofertes per les seves 

variants Watson IoT i Cognos Analytics i la relació que aquests dos productes tenen entre sí. Per 

acabar, s’introdueix Building Insights, la aplicació més específica de tot el conjunt. 

 

IBM Watson. ¿Què es? 

L´ús constant del nom “Watson” dins la documentació de IBM pot dur lloc a confusions, ja que 

pot fer referència a coses distintes depenent del context en el qual s’utilitza el terme. Per tal 

d’evitar aquestes confusions, a continuació s’expliquen les dues possibles definicions de la 

paraula: 

• El nom de “Watson” originalment va fer referència a un sistema de intel·ligència artificial 

desenvolupat per IBM entre els anys 2007-2011 amb l’objectiu de poder competir a una 

partida de Jeopardy!2 contra dos antics campions del programa. Degut a la naturalesa 

de la competició, l’equip de desenvolupament dirigit per David Ferrucci es va centrar en 

perfeccionar la capacitat de Watson per a processar i entendre el llenguatge natural, la 

seva característica més reconeguda. Tot i això, des de les etapes inicials del 

desenvolupament, el sistema va demostrar extraordinàries capacitats per a tractar 

problemes com l’anàlisi valoratiu de dades, que no estaven exclusivament relacionats 

amb la participació al concurs. Aquests descobriments varen dur lloc a que el 

desenvolupament de Watson continués inclús després de participar exitosament3 al 

concurs durant l’any 2011. [9] 

 

• Tot i haver assolit el seu objectiu original, la tecnologia relacionada amb “Watson” va 

continuar evolucionant mitjançant la creació de distribucions similars a la original però 

especialitzades en àrees de treball concretes. D’aquesta manera, a partir de l’any 2013 

IBM va començar a comercialitzar producte amb la etiqueta “Watson”[10], que significa 

que son derivacions o evolucions basades en la tecnologia utilitzada a el sistema original.  

A dia d’avui, aquesta línia comercial s’ha expandit moltíssim gràcies a la comercialització 

de nous productes i serveis, entre el qual trobam Watson IoT, del que parlem més en 

detall a la seva corresponent secció d’aquest capítol. 

  

                                                           
2 Un famós concurs televisiu estatunidenc, molt similar al concurs espanyol “Saber y Ganar”. 
3 Com a curiositat, Watson va competir contra els dos campions més famosos del concurs, als quals va 
guanyar de manera contundent. 
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IBM Watson. ¿Cóm funciona? 

Tal i com hem vist anteriorment, Watson va ser concebut com un sistema QA (Question-Answer) 

especialitzat en respondre preguntes estructurades en un format concret, el propi de un concurs 

televisiu. Es per això que la arquitectura i funcionament del sistema DeepQA, la base del Watson 

original i les seves variants actuals, s’explicarà amb un exemple que utilitza una pregunta pròpia 

de un concurs. 

 
Figura 4. Diagrama de flux del funcionament de DeepQA. Basada en la dissenyada per David Ferrucci. [11] 

 

Utilitzant la Figura 4 com a base durant tot el procés, es dona el cas de que al sistema se li 

planteja la pregunta “Quan va néixer Anna Frank, la autora del diari més famós de la historia?”. 

De manera molt simplificada, el seu funcionament seria el següent: 

• DeepQA rep la pregunta, la analitza i la descomposa en una sèrie de ‘elements 

principals’. En el nostre cas, el resultat de la descomposició s’assemblaria a això. 

 

Quan va néixer Anna Frank, la autora del diari més famós de la història? 
           Pregunta              ‘Target’         

 

• El sistema fa una consulta a totes les seves fonts de informació4 per a cercar possibles 

coincidències amb els elements principals identificats. D’aquesta manera, es van 

generant una sèrie de hipòtesis per a la resposta. Tot aquest procés té un cert grau de 

paral·lelisme, amb el sistema cercant i produint hipòtesis (potencialment les mateixes 

diverses vegades) de manera paral·lela. Per exemple, el sistema podria haver creat la 

hipòtesi “Va néixer l’any 1929.”. 

 

• A continuació, totes aquestes hipòtesis passen per un filtre ‘suau’ que depura algunes 

hipòtesis que es podrien haver provocat per errors durant la cerca. A continuació, les 

hipòtesis s’avaluen fent una segona recerca a les fonts, ara cercant evidencies concretes 

que les confirmin o desacreditin. Aquesta part del procés també es realitza 

paral·lelament. 

                                                           
4 Les fonts originals del primer Watson eren Wikipedia, BDs de informació públiques i una sèrie de BDs 
privades creades per els seus propis desenvolupadors, basades en les preguntes fetes a antigues 
edicions de Jeopardy! 
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• Una vegada avaluades totes les hipòtesis, es posen en comú els resultats dels diferents 

processos paral·lels, fet que permet reduir la possibilitat de errors per part del sistema 

degut a que les hipòtesis que s’estudiaran a la avaluació final son les millors segons la 

mitjana de puntuació obtinguda per tots els processos. 

 

• Finalment, es fa un darrer filtrat més exhaustiu, s’escull la millor hipòtesis, es calcula el 

grau de ‘seguretat’ que té Watson i es confirma la resposta final. 

 

Com es pot veure, es molt evident que aquest sistema va estar pensat per a treballar amb 

interacció humà-màquina a través de llenguatge natural. Però com va evidenciar el director del 

projecte DeepQA David Ferucci, les capacitats de Watson anaven molt més enllà d’aquesta 

habilitat per a adaptar-se al llenguatge natural. [9] 

Les diferents implementacions de Watson que s’han anat produint al llarg dels anys han 

modificat més (Watson Analytics, per exemple) o manco (aplicacions de Watson dedicades a 

donar suport a les ciències de la salut) la estructura original de DeepQA. Molts d’aquests 

sistemes no han prioritzat tant l’adaptabilitat de la IA al llenguatge natural, degut a la existència 

d’interfícies en format de aplicació d’usuari. És també habitual que les fonts de informació de 

qualsevol tipus no siguin totalment proveïdes per IBM. El client té la possibilitat de introduir les 

seves bases de dades com única font de informació per a la aplicació o afegir-les a una sèrie de 

coneixements proveïts de fàbrica. 

Per acabar, és important recordar que tot i ser una part molt important dels productes, en 

moltes ocasions Watson no n’és l’element principal. Tal vegada el millor exemple siguin els 

productes propis de Watson IoT, dels quals se’n parlarà més a fons a continuació. La publicitat 

els defineix com “La millor plataforma de IoT, dirigida per Intel·ligència Artificial Watson”. [12] 

Una manera bastant evident de veure que s’entén la IA com un sistema de suport que aporta 

gran valor. 
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IBM Watson IoT. ¿Què és? 

Una vegada introduït el concepte de Watson, cal passar el focus de atenció a una de les seves 

evolucions. Watson IoT és una línia de productes i serveis de IBM dissenyats per a la 

implementació de tecnologies pròpies del Internet of Things amb el suport i/o direcció de 

sistemes de Intel·ligència Artificial basats en el model de Watson. [12] 

Aplicant les solucions disponibles amb Watson IoT es crea un entorn on ambdós sistemes 

treballen de manera conjunta per a assolir uns objectius molt concrets. Aquest alt grau de 

especialització és característic d’aquesta línia de productes (i de Watson en particular) i es deu 

a la incorporació dels prèviament mencionats elements de Intel·ligència Artificial. D’aquesta 

manera, podem distingir: 

• L’element principal d’aquests productes i serveis és el que s’anomena la ‘Plataforma de 

IoT’ [13], un gran conjunt de productes de IoT connectats entre sí i a un punt de connexió 

comú (popularment anomenat ‘Gateway’) que s’encarreguen de recopilar una gran 

quantitat de dades de manera automàtica i controlada seguint una sèrie de pautes 

donades per configuració personal o per la pròpia Intel·ligència Artificial. És 

especialment important remarcar que IBM no proveeix tot els elements o processos 

propis de una xarxa d’aquest tipus. Els productes Watson IoT sempre inclouen: 

 

o Software de control de dispositius. 

Permet enregistrar el diferents sensors/dispositius pertanyents a la xarxa i 

assignar una sèrie de metadata a cada un. Per exemple, es pot enregistrar el 

sensor de despesa elèctrica d’un radiador i assignar-li els metadata “Consum 

Elèctric” i “Climatització”. Es pot treballar damunt el control de dispositiu des 

del Panell de Control de la IoT Platform o des de una API. 

 

o Passarel·les. 

En alguns casos, es poden trobar certs dispositius o sensors que no es poden 

connectar directament a la xarxa. Els dispositius de passarel·la funcionen com a 

intermediaris, publicant i subscrivint-se a la xarxa i al punt de control en nom de 

tots els dispositius que representen. 

 

o Software de control sobre el flux de dades que passa per el punt de connexió. 

Aquest programari gestiona el tràfic generat per els dispositius i s’encarrega de 

fer les transformacions necessàries a les dades per tal de poder enregistrar-les 

a l’espai desitjat. 

 

o Base de dades. 

IBM ofereix la possibilitat de emmagatzemar les dades rebudes per la 

plataforma de IoT a dins una base de dades no-SQL (IBM Cloudant) proveïda 

per la pròpia companyia. 

 

o Integració d’extensions i serveis. 

Com el seu nom indica, es tracta d’una secció del Panell de Control de IoT 

Platform que permet gestionar paquets i/o serveis provinents de terceres 

parts. La gestió i ús d’aquesta eina és molt depenent de la extensió o servei a 

integrar. 
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o Seguretat de arquitectura i connexions. 

A nivell d’arquitectura, el principal repte que ha d’afrontar la plataforma és 

evitar la suplantació de dispositius. Per aconseguir-ho, els dispositius es 

connecten per primera vegada a la plataforma utilitzant un ID de client i una 

senyal d’autentificació que només rep el client. Una vegada associat, s’aplica 

una funció hash d’encriptació per a protegir les credencials. 

 

A partir d’aquí, es pot decidir aplicar una sèrie de mesures opcionals que 

asseguren que tots els punts de connexió entre els dispositius i el servidor 

treballen amb credencials correctes. Aplicant TLS damunt el sistema 

anteriorment descrit, es força a qualsevol comunicació dispositiu-servidor a 

acreditar certificats vàlids. En cas de no poder fer-ho, se li denega el servei, 

encara que la ID i la autentificació siguin correctes. 

 

• Malgrat la seva possible participació alhora de gestionar el flux de dades del dispositius, 

la Intel·ligència Artificial (Watson) entra principalment en escena una vegada les dades 

estan assegurades i organitzades seguint el format definit. [13] 

 

En aquest cas, no existeixen gaires elements comuns a totes les solucions, principalment 

per l’elevat grau d’especialització dels elements propis de IA. Tot i així, podem identificar 

una sèrie de ‘mòduls’ comuns: 

 

o Anàlisi de dades. 

Seguint uns models d’aprenentatge específics per el tipus de dades que tracta 

cada solució, les aplicacions permeten al client realitzar prediccions. De 

manera similar, es pot utilitzar la capacitat de Watson de generar hipòtesis en 

base a les dades de les que disposa per a extreure informació que podria no 

estar relacionada directament amb la cerca feta, però sí seria de interès 

general. 

 

o Llenguatge natural. 

La gran majoria de solucions aprofiten la capacitat de Watson per tractar amb 

llenguatge natural per a permetre la interacció entre humà i sistema utilitzant 

la veu. De manera anàloga, quan s’extreuen conclusions independents al gràfic 

generat, aquestes es processen a través d’aquest mòdul per tal de poder ser 

presentades a l’usuari en format de text pla. 
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IBM Watson IoT. ¿Cóm funciona? 

Encara que es parla de una solució de Watson IoT concreta en la següent secció del treball, el 

funcionament és molt similar a les diferents aplicacions. Per això s’utilitza a continuació un 

esquema general de les solucions per explicar com funciona Watson IotT  i que després es podrà 

aplicar a la solució específica que s’introduirà. 

 
Figura5. Esquema arquitectònic general de Watson IoT. Basat en el mostrat a la documentació de IBM. [14] 

A nivell arquitectònic, representat gràficament a la Figura 5, es poden distingir clarament cinc 

capes i un mòdul multicapa: 

• Capa d’Usuari. 

Engloba els usuaris finals dels dispositius que tenen associats dispositius IoT. També 

s’agrupen aquí les possibles aplicacions de control d’aquest dispositius, però en la 

majoria de casos son inexistents i no influeixen de cap manera en la solució final. 

 

• Capa de Dispositius. 

La forma el conjunt de dispositius físics individuals que formen la Xarxa IoT i el punt de 

connexió (gateway) físic que comparteixen tots. 

  

• Capa de Xarxa Pública. 

Fa referència a la xarxa de comunicacions formada per tots els elements de la Capa de 

Dispositius. Aquesta xarxa comença amb el ‘gateway’ que permet enrutar a tots els 

dispositius. Una vegada tots hi son, es crea una xarxa Peer-To-Peer entre ells, de manera 

que els dispositius poden recollir dades de manera individual i conjunta. Totes aquestes 

dades passen pel punt de connexió i es redirigeixen cap el Cloud passant per una prèvia 

transformació. 

 

• Capa de Cloud. 

La capa més extensa i complexa de totes. Aquesta capa engloba una sèrie de mòduls 

que son el nucli del producte. Una part d’aquests serveis son personalitzables, però 

tots son proveïts per IBM dins el seu servei. Entre ells hi ha: 

o Lògica de aplicació. Part principal del producte. Li diu al sistema que ha de fer 

en cada situació i com respondre a les diferents situacions en que es pugui 
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trobar. Dins aquest mòdul també es fa la implementació de les tecnologies 

Watson. 

o Connexions a bases de dades, tant externes com les integracions ofertes per 

IBM amb alguns dels seus altres serveis. 

o Registre de dispositius. Mòdul que guarda tota la informació (localització, 

metadata, identificador, etc.) d’un dispositiu IoT la primera vegada que es 

connecta a la xarxa pública. També s’encarrega de mantenir tota la informació 

actualitzada. S’hi pot accedir i treballar manualment a través de aplicació o de 

API. 

o Gestor de APIs. Totes les solucions IoT permeten accedir a les dades a través 

de APIs, ja siguin les pròpies de les aplicacions de la capa de Empresa o algunes 

fetes pels propis usuaris Enterprise. 

 

• Capa de Empresa (Enterprise). 

La formen els diferents ‘end-points’ dirigits cap el client del producte. Aquesta capa 

depèn molt de la solució de Watson IoT, degut a que s’ha d’adaptar molt a les 

necessitats concretes del client. Però, per norma general, existeixen dos tipus de ‘end-

points’: els accessos a dades pures i les aplicacions Enterprise5, més complexes. 

 

• Seguretat i control. 

Dins les funcionalitats del producte, IBM inclou sistemes de seguretat que s’apliquen a 

nivell de dispositiu (claus de identificació), a nivell de xarxa pública (TLS) i a nivell de 

Cloud. També assegura que el client gaudirà d’accés a tots els mòduls (amb la excepció 

de la lògica de aplicació) a través d’aplicació o API per a poder controlar manualment 

el seu sistema. 

 

 

 

 

                                                           
5 És habitual que una d’aquestes aplicacions permeti a l’usuari fer anàlisis de les dades sense sortir de 
l’entorn del sistema. 
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Figura 6. Esquema arquitectònic i diagrama de flux de IBM Watson Iot. [14] 

Una vegada explicada la seva estructura, el seu funcionament passa a passa, representat a la 

Figura 6, seria el següent: 

1. Els sensors es despleguen e instal·len (responsabilitat del client) segons els objectius i 

preferències d’aquest. Una vegada instal·lats, és imprescindible realitzar la connexió al 

punt d’accés d’entrada al Cloud i assegurar-se que tota la xarxa està ben configurada. 

 

2. L’usuari accedirà al control dels dispositius, ja sigui a través d’una aplicació o a través 

dels sistemes de control inclosos dins el propi dispositiu i l’autoritzarà a connectar-se 

amb el servei Cloud (si no ho fa per defecte). A la primera connexió que faci, el dispositiu 

li enviarà al Cloud el seu identificador i credencials (introduïts manualment per l’usuari). 

 

3. La lògica d’aplicació enviarà aquesta informació al mòdul de gestió de dispositius per a 

que l’enregistri i el mantingui actualitzat. 

 

4. A partir d’ara, el sistema desplegat sobre el Cloud rebrà constantment informació, que 

haurà de processar en diferents mòduls depenent dels dictats de la lògica d’aplicació i 

que registrarà dins les corresponents bases de dades. 

 

5. Una d’aquestes funcions és l’Anàlisi. El sistema analitza constantment totes les dades 

que li arriben seguint una sèrie de paràmetres i models predefinits. Normalment, es 

centra en cercar anomalies o problemes en el funcionament del sistema monitoritzat. 

 

6. Si es detecta un problema o anomalia, la lògica d’aplicació s’encarrega d’utilitzar les 

aplicacions de Enterpirse o d’usuari, si n’hi ha, per a notificar als usuaris/clients 

d’aquesta informació per a que ells realitzin les correccions pertinents. 

 

7. Des de les aplicacions Enterprise i les APIs dels diferents mòduls, els desenvolupadors i 

el client poden accedir a les dates en qualsevol moment, així com personalitzar el 

comportament del sistema dins els límits establerts per IBM.  
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IBM TRIRIGA Building Insights. 

Building Insights és una solució inclosa dins el marc de productes Watson IoT que s’especialitza 

en la gestió de edificis, particularment del tipus comercial. [15] El seu objectiu és ajudar als 

‘building managers’ a optimitzar el costs provocats per l’edifici, per exemple ajudant a reduir el 

consum d’energia utilitzant les dades recollides per una xarxa de sensors situats a cada edifici. 

Com es pot intuir ja a la descripció general, Building Insights treballa amb una arquitectura quasi 

idèntica a la dels altres productes Watson IoT i que ja s’ha descrit al sub-capítol anterior. La 

característica diferencial d’aquesta solució enfront a les altres és la seva optimització per a 

tractar amb dades pròpies de edificacions. Mitjançant l’ús d’una sèrie de models conceptuals i 

una IA Watson especialment entrenada per a treballar amb ells, Building Insights es capaç 

d’analitzar les dades rebudes en temps real, de manera que el client pot optimitzar fàcilment el 

consum energètic de l’edifici i/o detectar problemes i anomalies. L’ús d’aquesta intel·ligència 

artificial també permet que un únic sistema de Building Insights es pugui aplicar simultàniament 

sobre un grup d’edificis molt variats gràcies a que Watson es capaç de distingir i filtrar les dades 

segons l’edifici, realitzant un aprenentatge individualitzat per a cada un. Per a ser inclús més 

efectiu tractant amb diferents edificis, incorpora la tecnologia Brick Schema [16], una convenció 

de metadata que permet al sistema informàtic classificar ràpidament l’edifici segons una sèrie 

de dades sobre ell que son fàcilment accessibles. 

D’aquesta manera, Building Insights [15] permet: 

• Identificar patrons de consum energètic ineficients. 

L’aprenentatge continu de la IA permet predir quin és el nivell de consum més òptim 

per a cada situació concreta. Així, Building Insights pot detectar ràpidament espais de 

temps on el consum real no s’adequa al desitjat/òptim. El sistema és capaç de prioritzar 

aquests problemes segons la seva gravetat o grau d’impacte i gràcies al seu registre 

continu de les dades, permet ‘reproduir’ les condicions exactes del moment, encara que 

fos en el passat, per a poder prendre decisions i mesures correctives al respecte. 

 

• Abstreure les dades a nivell d’organització. 

De manera predeterminada, Building Insights treballa les dades a nivell individual per a 

cada edifici. Però si dins un sistema n’hi trobam varis, la aplicació gaudeix de les 

funcionalitats necessàries per a analitzar aquestes dades a una capa d’abstracció major, 

la de la totalitat de la empresa, donant tota una nova línia de informació. 

 

• Millorar l’experiència del usuaris de l’edifici. 

Gràcies a la IA, el sistema pot aprendre com la presència de persones al seu interior 

afecta al comportament i rendiment de l’edifici. Aquest estudi permet identificar 

ràpidament les necessitats principals de les persones e identificar si en algun cas l’edifici 

no ha estat capaç d’assolir-les i perquè. 

 

• Donar suport analític a la presa de decisions. 

Amb un flux constant de dades, la presa de decisions respecte als edificis monitoritzats 

es pot optimitzar i la capacitat de aplicar models predictius permet realitzar una 

planificació molt més pro-activa enfront del plantejament tradicional reactiu de les 

operacions relacionades amb la gestió d’edificacions. 
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Intrínsecament relacionada amb el tercer punt de la anterior llista, trobem una de les 

funcionalitats més diferencials de Building Insights, els grafs de coneixement [17]. El Watson 

incorporat dins la solució substitueix el sistema de generació de hipòtesis mostrat anteriorment 

per un sistema de grafs de coneixement, on va analitzant cada un dels elements sintàctics 

principals de les ordres rebudes per a arribar a una conclusió dels desitjos de l’usuari i com pot 

intentar complir-los. 

 
Figura 7. Exemple esquemàtic del funcionament del sistema de grafs de coneixement. 

La Figura 7 representa, de manera simplificada, el procés ‘cognitiu’ que realitzaria el Watson de 

Building Insights en rebre la indicació “Aquí fa molta calor” de part d’un usuari.  

1. Identifica “calor” com un concepte relacionat amb “temperatura” i registra aquesta 

relació. Quan inspecciona el seu coneixement sobre temperatura, descobreix que 

“calor” fa referència a un excés de temperatura i també ho registra. 

2. Necessita saber on es produeix aquest problema. Per sort, pot identificar que l’usuari 

ha dit la paraula “aquí”, que fa referència a l’espai on es troba el sensor que ha captat 

la ordre, la Aula 2. 

3. Per comprovar si es cert que hi ha una anomalia amb la temperatura, compara la 

temperatura de l’Aula 2 amb la temperatura ambient de l’edifici. En el nostre cas, ses 

suposa que el resultat d’aquesta comprovació diu que l’aula es troba varis graus per 

sobre la mitjana de l’estructura. 

4. Intenta identificar el problema. La primera opció, que selecciona i prioritza segons els 

criteris obtinguts amb el seu aprenentatge automàtic, es comprovar amem si l’aire 

condicionat està encès. Efectivament, ho està, i, per tant, la solució que Watson decideix 

que la acció a prendre per tal de complir amb els desitjos de l’usuari és apagar el sistema 

de calefacció de l’Aula 2. 
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IBM Cognos Analytics 

Abandonant per complet Watson IoT i tornant a les diferents evolucions de les tecnologies 

Watson es troba Cognos Analytic, la evolució de l’antic producte Watson Analytics, ambdós 

propietat de la multinacional IBM. Segons la seva pròpia web, Cognos Analytics és una solució 

de business intelligence que proporciona informació de valor, govern de dades segur i generació 

de gràfics representatius. [18] 

Com el seu antic nom indica, Cognos Analytics forma part de la línia de desenvolupament de 

Watson, amb tot el que això implica. Amb aquesta integració de Intel·ligència Artificial dins una 

eina de business intelligence es poden aconseguir coses com les següents: 

• Reduir el temps i esforç utilitzat anteriorment per a preparar i donar format a les dades 

introduïdes, delegant ara aquestes tasques a la intel·ligència artificial. 

• Revelar informació difícil de detectar, gràcies a la utilització de intel·ligència artificial i 

Machine learning per a detectar patrons damunt les dades o inclús anomalies concretes 

damunt aquests mateixos patrons. 

• Crear de maner ràpida i senzilla visualitzacions per als estudis fets, sempre amb 

l’assessorament de l’assistent virtual de l’aplicació. 

Un altre element molt característic de Cognos Analytics és la excel·lent integració i millora del 

mòdul de llenguatge natural. L’usuari es pot comunicar amb la IA a través de llenguatge natural, 

plantejant-li les preguntes i reben respostes intel·ligents. 

 
Figura 8. Exemple de la representació d’un anàlisi de dades fet amb Cognos Analytics. [18] 
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Aquestes respostes intel·ligents queden perfectament representades al cantó superior dret de 

la Figura 8. Per motius de format, aquesta ha hagut de ser retallada i no son visibles totes les 

gràfiques generades, però es pot veure com Cognos Analytics, en base al coneixement que ha 

extret durant l’anàlisi, genera una sèrie de oracions en llenguatge natural que reflecteixen de 

manera senzilla i efectiva els patrons i/o anomalies que la intel·ligència artificial ha detectat 

durant el procés. 

Tal i com indica la seva pròpia pàgina web, el procés de treball amb Cognos Analytics està 

simplificat al màxim dins un llindar apropiat. És a dir, la eina intenta ser tan senzilla com pugui 

per a facilitar el seu ús per part de gent amb certs coneixements de business intelligence, però 

seguirà sense ser del tot apropiada per a gent sense cap coneixement tècnic. 

Aquest procés simplificat es resumeix en tres passes [18]: 

• Preparar 

o Permet carregar dades des de diferents formats com fulles de càlculs i fitxer de 

valors separats per comes.  

o Trobar ràpidament els orígens de les diferents dades mitjançant l’assistent 

intel·ligent i el llenguatge natural. 

o Verificar, combinar i/o canviar els orígens de les dades, gràcies al modelatge 

automàtic dut a terme per la IA. 

 

• Explorar 

o Permet la exploració visual de les dades i la generació de gràfiques que les 

representin dins un mateix entorn de feina unificat. 

o Visualitzacions intel·ligents. Gràcies a la intel·ligència artificial de l’assistent 

virtual, la pròpia aplicació recomanarà a l’usuari els tipus de gràfics que 

considera més adients per a representar la informació obtinguda. 

o Funcionalitats integrades de correlació geoespacial a la hora de generar 

informes. 

 

• Compartir 

o Treballar damunt una única interfície d’usuari, que pot estar basada en local o 

cloud, tant a sistemes d’escriptori com a portàtils o dispositius mòbils. 

o Planificar i/o automatitzar la publicació de informes, podent distribuir-los 

directament als usuaris que es vulgui i/o permetent que els usuaris es 

subscriguin als informes. 

o Combinar gràfics amb diferents tipus d’elements com poden ser locucions 

generades amb llenguatge, superposicions de informació o elements 

interactius. 
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2.2 Microsoft 

Durant el transcurs d’aquest capítol, es centra el focus d’atenció en direcció a les diferents 

solucions ofertes per Microsoft per a tractar temes d’anàlisis de conjunts de dades relativament 

grans. 

Tot l’anàlisi tant a nivell teòric com els exemples pràctics, gràfiques o imatges que involucrin 

contingut propi de les solucions fan referencia a la versió més moderna d’aquests softwares a 

data de 30 de Març de l’any 2019. [19] 

En el cas de Microsoft, un es troba davant una política empresarial i de disseny totalment 

diferent, casi oposada, a la de IBM, vista anteriorment. Envers de desenvolupar un extens 

catàleg de solucions extremadament específiques i avançades, Microsoft té a disposició del 

consumidor dues eines bastant similars entre sí i que tracten els problemes de anàlisis de 

manera bastant general (una és més específica que l’altre però ja s’entrarà en més detall al 

respecte a futures seccions del treball). Aquestes eines son Microsoft Excel i Microsoft Power 

BI. 

És també especialment important entendre el plantejament de les solucions de Microsoft. 

Mentre que altres solucions del mercat son enteses com un híbrid entre producte i servei, 

Microsoft entén la seva línia de mercat simplement com un producte. D’aquesta manera, tant 

Excel com Power BI es venen simplement com a eines, on el client hi haurà de dur a terme tota 

la configuració, entrenament,... necessaris per a poder treballar-hi amb eficiència. 

La estructura d’aquest capítol serà la següent: una vegada acabada aquesta petita introducció, 

es realitzaran els anàlisis generals i funcionals tant de Microsoft Excel com de Power BI. A 

continuació, tornarem a tractar aquests anàlisis però de manera més comparativa, estudiant 

quines funcionalitats son comunes a ambdues solucions i quines son exclusives. Així, gaudirem 

de arguments i coneixements suficients com per poder extreure conclusions i decidir quina de 

les dues solucions escollim per a comparar amb les altres seleccionades de IBM i ML. 
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Microsoft Excel 

Excel [20] és el nom donat al programari de fulls de càlcul desenvolupat per Microsoft. Tot i ser 

concebut originalment com un producte individual, fa més de dues dècades que forma part de 

la suite ofimàtica Microsoft Office. Avui en dia, Excel es troba disponible a sistemes Windows, 

MacOS, Android e iOS. 

Va ser concebut com una actualització d’un antic software (Multiplan) per a donar les mateixes 

funcionalitats en un entorn amb GUI, un nou concepte que a mitjans del anys 80 estava 

revolucionant el software comercial. 

Microsoft Excel va suposar un avanç important respecte a les anteriors aplicacions de full de 

càlcul, afegint una sèrie de funcionalitats que li donaren un nivell de usabilitat i complexitat 

superior a la competència. Originalment, aquestes millores foren les barres d’eines que s’han 

convertit en un estàndard mundial i les diferents funcionalitats que permeten la creació de 

gràfics personalitzats damunt un full de càlcul. 

Gràcies al seu èxit (i al del paquet Office), Excel s’ha convertit en un producte important dins 

Microsoft, fet evidenciat amb l’alt grau de suport que se li dona per part de la companyia. Com 

quasi tots els elements de Office, especialment els principals, el software rep una actualització 

notable cada dos anys, amb el llançament de cada nova versió del paquet. La darrera va tenir 

lloc l’any 2018, moment en el que es va començar a comercialitzar Microsoft Office 2019. [19] 

 

Microsoft Power BI 

Power BI [21] és el principal software de Microsoft dedicat en exclusiva al camp de ‘Bussines 

Analytics’, més concretament a la ‘Bussines Inteligence’ (com evidencien les seves inicials). 

L’objectiu d’aquest software és facilitar el procés de estudi i visualització de les dades, 

especialment a nivell empresarial, per a poder millorar l’enteniment del negoci i poder prendre 

decisions millors i fonamentades en les dades. 

Amb la irrupció de les Business Analytics dins el mon de la informàtica, Excel va ser una de les 

eines que es varen començar a utilitzar per a realitzar certes tasques pròpies d’aquest camp. 

Això es degué a la seva capacitat per a generar gràfiques donats uns conjunts de dades ordenats 

i classificats, caracteritzar variables, etcètera. Però, per desgràcia, el caràcter molt més 

generalista provocava (i encara provoca) una sèrie de limitacions que dugueren a la creació 

d’una eina amb capacitats similars, però sí més enfocada en aquest camp de l’anàlisi de dades. 

Així va néixer Power BI, ja inclòs des de un primer moment dins la suite Office 365. Inicialment 

Power BI no era gaire més que una ‘build’ de Excel més potent (més files i columnes) on realment 

l’usuari no té accés al full de càlcul en sí, sinó que basa el seu treball en la utilització de tres 

mòduls (add-ons) ja existents anteriorment i que s’utilitzaven per a fer aquestes tasques amb 

l’Excel normal i corrent:  Power Query, Power Pivot i Power View. [21] Gràcies al seu èxit 

immediat i al seu plantejament de funcionalitats modulars, ràpidament s’hi afegiren nous 

paquets. 

Aquest producte ha estat un èxit total i absolut, permetent a Microsoft convertir-se en el líder 

absolut en el camp de “Anàlisi de dades i plataformes de Business Inteligence” segons el sistema 

de quadrants de Gartner. [22] 
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Excel VS Power BI 

Llavors, si Power BI està basat en Excel... realment hi ha tanta diferencia? La resposta, per 

desgracia, és poc esclaridora perquè és sí i no. Per una part, el seu nucli de treball és 

pràcticament idèntic. Tot el procés on s’obtenen les fonts de dades, se’ls hi dona format, es 

creen relacions i es treballa amb el model és molt similar a les dues eines. És més, les llibreries 

utilitzades per Power BI per dur a terme aquestes tasques (Power Query i Power Pivot) foren 

concebudes originalment com a ‘add-ons’ de Excel i encara es poden adquirir i emprar a aquest 

darrer. 

Les grans diferencies es troben quan es comença a tractar la part de visualització i representació 

gràfica, no només de les dades sinó també dels resultats obtinguts a través del model. Per una 

banda, Power BI incideix més en l’ús de gràfiques molt més complexes, avançades i visualment 

agradables que el seu competidor i, per l’altra, Excel aprofita les Pivot Tables per fer 

representacions de dades més rudimentàries i poc atractives però més adequades per fer 

exploració de dades. 

La Figura 9 il·lustra de manera simplificada aquestes similituds i diferencies: 

 
Figura 9. Simple representació gràfica de les diferencies entre Excel i Power BI a l’hora de fer anàlisi de dades. 

Una vegada acabada aquesta comparació a nivell més general i més centrada en la arquitectura 

i els mòduls de les dues solucions, és convenient traslladar aquest anàlisi a un àmbit més enfocat 

en l’estudi de les diferents funcionalitats. 

Per facilitar la lectura i comprensió de la secció següent, es separaran les funcionalitats segons 

els programes als que estan presents. D’aquesta manera es podran distingir tres categories: les 

funcionalitats generals, les exclusives de Microsoft Excel i les exclusives de Microsoft Power BI. 
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Funcionalitats generals: 

• Lectura/escriptura de fitxers CSV. 

Ambdós programaris permeten la lectura i escriptura de les dades en format de 

text/valors separats per comes (csv per les seves sigles en anglès). 

 

• Dades ordenades i estructurades en format de taula. 

Una de les característiques principals de Excel és la manera d’estructurar les dades 

introduïdes, dins cel·les que s’agrupen en files i columnes. Power BI, tot i no permetre 

veure aquestes dades, utilitza la mateixa arquitectura. Això permet a les dues solucions 

treballar amb un conjunt de dades molt ordenat i organitzat gràcies a la pròpia 

arquitectura on s’emmagatzemen. 

 

• Mòduls de funcionalitats extra. 

Els dos programes permeten la creació de mòduls externs que afegeixen noves 

funcionalitats, que permet un nivell de personalització i evolució molt més elevat. 

 

• Corba d’aprenentatge ràpida. 

Ambdós programes demostren una corba d’aprenentatge molt similar, on és molt fàcil 

poder començar a treballar-hi i obtenir resultats satisfactoris per a tasques no massa 

complexes sense sacrificar la potencia per a treballar amb solucions molt més complexes 

quan s’hi ha adquirit més experiència. 

 

• Independència. 

Aquestes solucions no depenen en absolut de la arquitectura de la xarxa IoT que 

tinguem desplegada o del tipus de base de dades que utilitzem. Mentre ells puguin rebre 

les dades en formats acceptats (principalment csv), podran realitzar els anàlisis 

programats. 

 

Funcionalitats exclusives de Microsoft Excel: 

• Accés a bases de dades de diferent longitud de bits. 

Excel és capaç de connectar-se a bases de dades 32 i 64 bits, mentre que Power BI només 

ho pot fer amb la darrera. 

 

• Possibilitat de tractar, modificar i llegir les dades importades dins l’aplicació. 

Aquest punt fa referència a les funcions de Excel com fulla de càlcul. Com hem de volcar 

totes les dades damunt aquesta, que és accessible per l’usuari, podem tractar les dades 

a nivell individual. Power BI té les taules ocultes, eliminant aquesta possibilitat. 

 

• Crear un duplicat, tant a nivell de cel·la com de columna o taula.6 

 

• Representació en Pivot Tables. 

                                                           
6 Dins Power BI aquests conceptes son pràcticament inexistents degut a que, com hem mencionat, dins 
Power BI no es pot accedir directament a la información enmagatzemada. 
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Ambdues eines permeten la utilització de Power Pivot i les seves Pivot Tables, però 

degut a la inaccessibilitat de les taules a Power BI, només Excel ofereix la possibilitat de 

representar les dades  directament amb aquest tipus de taules. 

 

• Querys MDX. 

Excel utilitza la fórmula MultiDimensional eXpressions (MDX) per a codificar les seves 

querys damunt les taules de dades. 

 

Funcionalitats exclusives de Microsoft Power BI: 

• Capacitat per a treballar amb volums de dades majors. 

Això es deu al major nombre de files i columnes de les taules de Power BI en comparació 

a les de Excel i a una major optimització de la potència de càlcul degut al seu propòsit 

més específic. 

 

• Major flexibilitat amb les fonts de dades. 

Power BI permet rebre les dades de diversos tipus de font, no només fitxers estàtics 

(.csv, per exemple) sinó també bases de dades a les quals pot accedir de manera 

dinàmica. 

 

• Accés al model de dades i el seu contingut. 

 

• Portal on-line de accés als informes. 

Durant el procés de creació i publicació dels diferents informes i ‘dashboards’, a Power 

BI es pot preparar un espai en línia (habitualment una direcció web) damunt el que s’hi 

poden carregar aquesta sèrie de resultats. 

 

• Actualització dels informes i ‘dashboards’ en temps real. 

 

• Gestió de permisos i rols (seguretat) 

Intrínsecament lligat a la funcionalitat de l’accés on-line als informes. La eina permet la 

creació de diferents rols/grups d’usuaris per a gestionar de manera més eficient tot el 

procés d’autorització a l’accés de la informació. Per altre banda, el procés 

d’autentificació es gestiona des de Azure Active Directory degut a la integració 

d’aquesta eina dins el marc Azure. 

 

• Querys DAX. 

Power BI codifica les seves querys fent servir la fórmula Data Analysis Expressions (DAX). 

Aquesta darrera és relativament moderna (fou desenvolupada l’any 2009) i, a diferencia 

de les seves predecessores com MDX, es troba en un estat no només gaudeix de suport 

per part de Microsoft, sinó que també rep actualitzacions i millores periòdiques. 
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2.3 Llenguatges de programació 

Implementar una solució personalitzada és un procés amb una complexitat variable (per norma 

general ho és bastant més que treballar amb una de les solucions comercials) però que depèn 

molt de una sèrie de factors determinants: 

• Disponibilitat de tècnics especialitzats. 

Inclús en els casos i problemes més bàsics, la creació d’una solució personalitzada 

requereix de personal de caire tècnic que estigui capacitat per a dur a terme la tasca de 

programació, entrenament del model,... necessària. La necessitat de tenir personal 

format no és una característica exclusiva d’aquesta opció, ni molt manco, analistes de 

dades o tècnics amb coneixements d’informàtica en necessitarem en tots els casos. La 

diferencia és que en els casos de solucions personalitzades, l’èxit del projecte de 

implementació depèn molt més d’aquests professionals que no en els altres casos, on 

la part tècnica està més externalitzada.  

 

• Hardware. 

De manera similar, les solucions personalitzades necessiten d’una sèrie de requisits de 

hardware que no es donen en la resta de casos, especialment els relacionats amb la 

potència de processament per a tractar les dades i entrenar els models. És també molt 

important considerar les particularitats dels serveis ‘Cloud’ per a aquests casos. 

 

• Complexitat del problema i les dades. 

Tots els punts anteriors es troben relacionats amb la complexitat del problema que es 

té entre mans. Per posar un exemple clar, el nivell de formació i experiència dels nostres 

tècnics haurà de ser molt major en cas de tractar amb un problema de complexitat 

elevada. 

 

• Evolució del llenguatge. 

Amb una sèrie de comptades excepcions (formades per HTML+CSS i SQL), el mon, tant 

professional com no, de la programació és molt imprevisible pel que fa referència a la 

popularitat dels llenguatges. Per exemple, Python, un llenguatge amb molt anys de 

recorregut a la seva esquena, no va adquirir gaire popularitat fins el meteòric ascens 

dels darrers anys. De manera similar, un llenguatge popular en un moment determinat 

pot sofrir una caiguda important que el deixi a terra de ningú. 

 

Quan arriba el moment de plantejar-se la utilització de un llenguatge de programació 

per a dissenyar e implementar una solució personalitzada, s’ha de contemplar una visió 

de futur. ¿Encara hi haurà suport per a aquest llenguatge d’aquí 10 anys? ¿Hi haurà 

professionals al mercat laborals amb les habilitats necessàries per a treballar-hi? Per 

desgràcia, com ja s’ha mencionat, la volatilitat del mercat en aquest sentit fa que sigui 

molt difícil donar una resposta segura. Una cosa que suposa un risc que, en certs casos, 

es podria arribar a considerar inassumible. 
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Python 

Python [23] és un llenguatge de programació amb quasi tres dècades de evolució a les seves 

espatlles (la primera versió estable fou publicada l’any 1991). Tot i així, no ha estat fins els 

darrers cinc anys, que la popularitat de Python s’ha disparat a una velocitat considerable cap a 

l’Olimp de la popularitat del món dels llenguatges de programació com es pot apreciar a la Figura 

10. Segons la darrera versió del Survey anual de la pàgina (o Meca, depenent de com es 

contempli) de programació Stackoverflow, Python és ja la quarta tecnologia més popular entre 

els desenvolupadors de codi, superant a un tità com és Java i només per darrere JS, HTML/CSS i 

SQL.  [24] 

 
Figura 10. Quadrant de evolució de tràfic web sobre cada llenguatge de programació durant 2017. 

Es tracta d’un llenguatge interpretat i multi-paradigma, ja que és imperatiu i orientat a objectes. 

Una altre característica de Python és el fet de tenir un intèrpret del llenguatge a disposició de 

l’usuari en la majoria de sistemes operatius, incloent totes les distribucions més populars del 

mercat. [25] 

Els seus intèrprets gaudeixen també d’una funcionalitat anomenada ‘mode interactiu’, una 

‘consola’ que permet anar executant línies individualment damunt l’intèrpret, de manera similar 

a com ho faria una consola de Shell. [25] Aquest mode interactiu també permet que a molts de 

IDEs de Python es puguin executar (i, per tant debugear) seccions concretes del codi. Aquesta 
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facilitat i flexibilitat a l’hora de fer debuging sol ser assenyalat com un dels factors més positius 

del llenguatge. 

Habitualment, aquestes funcionalitats es troben presentes a les diferents entorns integrats de 

desenvolupament (habitualment coneguts com IDE per les seves sigles en anglès). De entre tots 

els disponibles, que en el cas de Python no son pocs, cal destacar Anaconda, degut a la gran 

quantitat de funcionalitats i mòduls ‘extra’ que ofereix. 

Entre aquestes, cal destacar Jupyter Notebook, un entorn de desenvolupament basat damunt la 

web. Destaca per la seva capacitat per desglossar el seu contingut en una sèrie de ‘blocs’ que 

poden contenir codi python o text pur en format Hypermark. De manera similar al mode 

interactiu, els blocs de codi es poden executar de manera individual i la memòria és comuna per 

a tots els blocs. 

La popularitat de Jupyter, que és molt remarcable dins l’ecosistema de la programació en 

Python, es deu principalment a la seva capacitat per a integrar en un únic lloc una gran majoria 

dels aspectes d’un desenvolupament que interessen al seu desenvolupador. Permet la creació 

de documentació gràcies als blocs de text i un maneig molt dinàmic dels resultats a treure per 

pantalla, ja que es poden mostrar en format de text i/o gràfiques si s’importen les 

llibreries/mòduls necessaris. 

Deixant tot l’anterior de banda, Python té dues altres característiques que el distingeixen de la 

resta de llenguatges. La primera és el seu èmfasi en la llegibilitat del seu codi. Abans que cap 

altre cosa, el codi en Python intenta ser tan fàcil de llegir i entendre com pugui. Aquesta recerca 

tan exhaustiva de la llegibilitat, tant per part del creador original de Python com de la comunitat 

de desenvolupadors, ha culminat en la creació de una ‘filosofía’ amb el mateix nom. 

L’altre característica a mencionar, i possiblement la més important pel que fa a la solució que es 

vol presentar, és la modularitat de Python. La existència de paquets de funcionalitats 

(habitualment anomenats mòduls) no és ni exclusiu ni originari de Python7, però n’és un element 

molt destacat. El propi llenguatge ha evolucionat per fer que la creació d’aquests mòduls sigui 

el més senzill possible, especialment a través de la Programació Orientada a Objectes. 

Aquests mòduls poden variar enormement en tamany i complexitat, gaudint també d’una gran 

varietat de aplicacions. Aquesta varietat pot anar des de mòduls d’algoritmes fins a homònims 

encarregats de generar gràfiques i representacions visuals de variables. Tot això sense oblidar 

els mòduls de algorismes avançats que podem trobar. 

  

                                                           
7 Sí que ho és de un dels llenguatges en que es basa Python, Modula-3. 
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SciPy 

Un d’aquests mòduls, SciPy8 [26], és el focus de la següent part d’aquest sub-capítol, així com 

de la solució personalitzada que es plantejarà més endavant. 

L’ecosistema9 SciPy (acrònim de Science Python) és un recopilatori de llibreries de Python que, 

com el seu propi nom indica, estan dissenyades per a permetre o facilitar el treball informàtic 

i/o la programació en un entorn científic, particularment referent a les matemàtiques i la 

enginyeria. 

És important remarcar que aquests mòduls es poden (i habitualment solen) instal·lar per 

separat, inclús quan s’instal·len tots. 

Aquest ecosistema es basa en tres paquets que no en formen part: 

• NumPy. El paquet base per a realitzar computació numèrica. Defineix els tipus de arrays 

i matrius numèriques disponibles i les operacions que es poden realitzar sobre aquests 

darrers. 

• Llibrería SciPy. Conjunt de de algoritmes i eines bastant específiques que cerquen 

afavorir la integració de totes aquestes llibreries i optimitzar el seu rendiment. 

• Matplotlib. Paquet de creació de gràfics molt popular i desenvolupat. 

A partir d’aquesta base, l’ecosistema SciPy gaudeix de llibreries dedicades a la gestió de les 

dades i la computació d’aquestes. A continuació, es mostraran els paquets més importants 

agrupats per la categoria a la que pertanyen, però dins l’ecosistema n’existeixen més de més 

específics i de ús més poc comú. 

• Dades i computació. 

o pandas. Dona accés a estructures de dades optimitzades i simplificades. 

o SymPy. Per a realitzar matemàtica simbòlica i àlgebra computacional. 

o scikit-image. Col·lecció d’algorismes per a fer processament de imatges. 

o scikit-learn. Col·lecció d’algorismes i eines per a dur a terme Machine learning. 

Vital per al projecte que estam tractant. 

o PyTables. Per a accedir a dades que estan en format HDF5. 

• Productivitat i computació de alt rendiment. 

o iPython. Una interfície interactiva per a poder treballar amb les llibreries i 

Python, si no n’hi ha d’altre. 

o Jupyter Notebook. Un altre interfície que ja s’ha mencionat prèviament. És una 

versió web de iPython. 

o Cython. Extensió de la sintaxis de Python per a permetre interacció amb builds 

de C. 

o Dask i/o Joblib. Per a realitzar programació distribuïda. 

• Testing i qualitat. 

o nose. Framework per fer proves damunt codi Python. 

o numpydoc. Llibreria estàndard per a documentar projectes científics de Python. 

                                                           
8 Tot i ser considerat un mòdul per definició, SciPy és en realitat un ‘mega-mòdul’ que n’agrupa diversos 
de més ‘petits’. 
9 Segons els seus propis creadors, el terme SciPy pot fer referència a diverses coses (per exemple, a la 
comunitat de usuaris) per tant, es diu ecosistema al conjunt de llibreries. 
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PyXLL 

PyXLL (també se l’anomena Python in eXceLL habitualment a la documentació oficial) és un Add-

In disponible per a les versions més modernes de Microsoft Excel gràcies a la seva capacitat 

d’ampliació de funcionalitats a través de mòduls. Per la seva part, PyXLL permet ampliar les 

capacitats de Excel mitjançant codi Python. [27] 

En el moment de redacció d’aquesta secció del treball (21/05/2019), la versió estable més 

moderna del producte és PyXLL4 i, per tant, totes les característiques descrites aquí son les 

pròpies d’aquesta versió, no necessàriament de la més moderna en el moment de la lectura 

d’aquest document. 

PyXLL està dissenyat per a donar-li als desenvolupadors de software tot un nou ventall de 

possibilitats a l’hora de treballar amb fulls de càlcul de Microsoft Excel. Això s’aconsegueix 

mitjançant la introducció de un back-end potent i flexible, programat en Python, dins el full de 

càlcul. 

Una funcionalitat molt interesant de PyXLL és que el codi Python que s’executa dins el full de 

càlcul pot passar per qualsevol distribució (Anaconda, Canopy, CPython,...) sempre que estigui 

entre les versions 2.3 i 3.7. Degut a aquesta execució dins la distribució preferida i/o elegida per 

el client, PyXLL permet accés a tot tipus de llibreries de Python, incloses totes les que formen 

part del paquet SciPy, com Pandas, NumPy,... i les pot cridar a través de Excel. 

Llavors, ¿com funciona PyXLL? [27] 

Una vegada adquirit, instal·lat i activat, PyXLL genera un fitxer “de configuració” on s’hi situa el 

codi Python i els mòduls a carregar. Quan el full es carrega y PyXLL s’inicia, aquest darrer carrega 

els mòduls que troba indicats per el fitxer i cerca per funcions decorades amb un determinat 

“tag” (@xl_func) i fa a aquestes visibles des de l’interior de la fulla. A la Figura 11 n’hi ha un 

exemple. 

from pyxll import xl_func 

 

@xl_func 

def fib(n): 

    if n == 0: 

        return 0 

    elif n == 1: 

        return 1 

    return fib(n-1) + fib(n-2) 

Figura 11. Funció de exemple amb el tag @xl_func. 

En el cas d’exemple presentat a la pròpia guia d’usuari de la llibreria10, es crea una funció que 

calcula el nombre a la posició n de la sèrie de Fibonacci. Sobre aquestes línies queda il·lustrat el 

codi que s’hauria d’introduir dins el fitxer de configuració Python indicat anteriorment. 

Una vegada introduït aquest codi, en accedir a la fulla de càlcul de Excel, el propi assistent 

d’autocompletat de funcions ens hauria de reconèixer la funció “fib”. En aplicar-la correctament 

(en aquest cas damunt una simple cel·la), es veurà el resultat mostrat a la Figura 12. 
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Figura 12. Visualització del resultat de aplicar la funció “fib” amb les dades obtingudes de la columna B del full. 

Els tipus de les dades de Excel es converteixen a un homònim en Python que es troba definit a 

un fitxer que serveix de “manual de traducció”. En el cas dels tipus més bàsics de Python (integer, 

char, string,...) la conversió es duu a terme de la mateixa manera. 

En casos més complexos (un objecte, com podria ser el model de dades generat per sk-learn), 

PyXLL guarda aquest objecte en caché i envia un punter a Excel. Quan un altre funció és cridada 

amb una referencia al punter, PyXLL carrega l’objecte des de memòria i el passa a la funció. 

PyXLL manté un registre de quines cel·les referencien a objectes, de manera que pot “esborrar” 

la caché immediatament després de que un objecte perdí el darrer punter que el referenciava. 

Una vegada plantejat el seu propòsit i funcionament, a continuació s’enumeren una sèrie de les 

principals funcionalitats i avantatges de incorporar PyXLL dins l’ecosistema dels fulls de càlcul de 

Excel. 

• Permet la creació de funcions i macros molt més complexes, dotant a l’aplicació de 

molta més flexibilitat i usabilitat. 

• Suport a tot tipus de llibreries, incloses aquelles que contenen el seus tipus de dades 

personalitzats com ho fan Pandas i NumPy. 

• Customització de la barra de menú de Excel. 

• Les funcions creades amb Python s’inclouen automàtic dins el Excel Function Wizard, 

amb tota la informació addicional que se’ls hi hagi aportat a través de docstrings. 

• A partir de Excel 2010 permet la creació de funcions asíncrones. 

• Permet transmetre dades en temps real de Python a Excel. 

• Python està integrat dins Excel en temps d’execució per tal de donar el millor rendiment 

possible. 

• Permet reduir risc gràcies a que el codi es troba  a un fitxer separat del full de càlcul. 

 

Per acabar, el seu procés de instal·lació és bastant senzill i depèn en gran mesura de la distribució 

de Python que es vulgui utilitzar. Es tracta de software comercial, que es comercialitza a través 

de llicencies anuals de usuari de cost bastant elevat. 
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R 

L’acrònim “R” fa referència tant a un llenguatge de programació com al principal entorn de 

programació gratuït que s’utilitza per a programar-hi. [28] Ambdós son productes emprats en el 

camp de la investigació científica, especialment en l’àmbit de mineria de dades, matemàtica 

financera i bio-informàtica, degut a les seves característiques. 

Com a llenguatge de programació, R és una evolució de “S” quan a aquest darrer s’hi varen 

introduir característiques de l’àmbit lèxic. Des de els seus inicis, fou dissenyat amb la intenció 

de veure les seves funcionalitats ampliades mitjançant la creació de mòduls i llibreries externes. 

Aquesta capacitat ha acabat resultant esser clau per a la evolució del llenguatge, com ho 

demostren els aproximadament 15000 paquets que s’inclouen dins una instal·lació normal de R 

a dia d’avui (maig de l’any 2019). La comunitat de desenvolupament de R és particularment 

famosa per la seva dedicació a la tasca de ampliació i millora del llenguatge a través de la creació 

i actualització de moltes d’aquestes llibreries externes. La gran majoria d’aquestes son 

desenvolupades utilitzant el mateix R, però en alguns casos de funcionalitats amb necessitats 

més específiques, s’utilitza un altre llenguatge. Per exemple, per llibreries específiques per a dur 

a terme tasques amb molta càrrega computacional, s’utilitzen llenguatges com C o Fortran. [28] 

A mesura que ha anat evolucionant, R s’ha convertit en un llenguatge amb moltes tècniques i 

opcions per a realitzar càlcul estadístic i representació de resultats com el modelatge linear, 

tècniques de predicció amb vectors de suport i moltes més. Inclús gaudeix del seu propi format 

de documentació, molt basat en LaTeX. 

 
Figura 13. Exemple de la potència gràfica que les llibreries de R ofereixen per a aquest tipus de projectes.[29]  

Per a la tasca sobre la que tracta aquest treball, R té una gran quantitat llibreries que 

introdueixen algoritmes de Machine Learning i/o estructures de dades més complexes per a 

poder gestionar correctament els conjunts de dades (moltes d’elles venen incloses dins la 

instal·lació). Com ja s’ha mencionat prèviament, el llenguatge també és molt potent en l’àmbit 

de la generació de gràfics, un altre aspecte important i que es pot observar a la Figura 13. 
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Java 

Java és un llenguatge de programació de propòsit general desenvolupat els anys 90 per la 

companyia Sun Microsystems, propietat de Oracle Corporation des de l’any 2010. Es tracta d’un 

llenguatge multi-paradigma; imperatiu i orientat a objectes. Una de les característiques 

principals de Java és que està dissenyat seguint el principi WORA (write once, run anywhere) de 

manera que un mateix codi Java ha de poder ser executable a diferents sistemes operatius i 

distribucions de hardware sense haver de canviar el seu contingut de cap manera. Això 

s’aconsegueix mitjançant la màquina virtual de Java, que permet que el codi s’executi sempre 

damunt la mateixa màquina independentment de la màquina física que l’executi, complint el 

principi establert anteriorment. [30] 

Java és un dels llenguatges més populars del món, el tercer més popular entre els 

desenvolupadors segons el darrer survey de Stackoverflow [24] i gaudeix del suport de una 

autèntica macro-corporació tecnològica com és Oracle. Com a tal, és un llenguatge amb un flux 

constant de actualitzacions i millores i, tot i ser molt més comercial, també gaudeix de una 

comunitat de desenvolupament extremadament amplia i la qual també realitza un esforç 

notable per a continuar ampliant les capacitats del llenguatge mitjançant la creació de nous 

mòduls/paquets/llibreries. 

Tot i no ser una opció particularment habitual a l’hora de dur a terme estudis sobre dades, la 

comunitat Java ha produït amb els anys una sèrie de llibreries i frameworks per a treballar amb 

Machine Learning, Deep Learning o, directament, implementar algoritmes i models de dades 

propis. Gran part de l’interès que genera Java dins aquest camp es deu a la seva popularitat en 

altre àmbits. Moltes empreses utilitzen Java com a llenguatge dels seus principals elements 

informàtics (back-end, aplicacions, etc.) i, per tant, els hi suposa un esforç introduir tecnologies, 

especialment llenguatges de programació, nous dins el seu ecosistema de producció de software 

per tal de poder implementar elements de Machine Learning i/o anàlisi de dades. En canvi, si 

s’utilitza el mateix llenguatge ja implementat, aquest canvi és molt més lleuger i els elements 

nous es poden implementar directament damunt el mateix codi ja existent, amb més eficàcia i 

rapidesa. 

Algunes d’aquestes son: 

• Weka [31] 

En el cas de Weka, que actualment es trobava en la seva tercera versió (Weka3), es troba 

una col·lecció de algorismes, funcions i eines per a dur a terme projectes de mineria i 

anàlisi de dades. Aquest conjunt d’eines permeten realitzar tasques de preparació de 

les dades, creació de models de classificació, càlcul de regressions, ‘clustering’ i, per 

acabar, dur a terme també la visualització de les dades i el resultat. A partir d’aquesta 

darrera versió, Weka ja dona suport a una limitada sèrie de tècniques de deep learning. 

 

Weka permet aplicar els algoritmes i eines directament sobre un data set, sense tenir 

necessitat de passar per un executable Java. 

 

És la llibreria més popular dins l’ecosistema de Machine Learning i Data Analysis de Java, 

principalment per lo completa que és i la relativament baixa corba d’aprenentatge, 

essent ideal per a individus novells en el camp, que poden utilitzar-la en qualsevol 

moment de la seva vida professional/estudiantil dins aquest àmbit. 
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• Deeplearnin4j [32] 

Tal i com el seu propi nom indica, Deeplearning4j és una llibreria especialitzada en el 

treball amb tècniques de ‘deep learning’. Destaca perquè està plantejada com una eina 

de “Do It Yourself” que es capaç de suportar molts processos concurrents de manera 

simultània. Això, combinat amb aquestes tècniques de deep learning que incorpora, la 

converteix en una eina molt interesant i adient per a reconèixer patrons i/o detectar 

anomalies dins un flux de dades. Aquesta tasca és una de les més habituals i, el fet de 

que les dades puguin ser de molts tipus diferents com veu, text, series numèriques, 

dades financeres,... la converteix en una eina molt transversal. Tot i així, ha estat la seva 

capacitat per a reconèixer patrons dins dades de tipus financer el que l’ha fet tant 

popular a nivell de desenvolupament professional. 

 

Gaudeix de molt bona reputació dins la comunitat de desenvolupament Java degut al 

seu caràcter innovador i el seu focus en la promoció de l’ús de tècniques de ‘deep 

learning’ i xarxes neurals dins el dia a dia del mon empresarial. 

 

• Mahout [33] 

Apache Mahout és, segons els seus propis creadors, un ‘framework’ de àlgebra linear i 

Scala DSL matemàticament expressiu dissenyat per a permetre als matemàtics, 

estadístics i analistes de dades implementar els seus propis algorismes. 

 

Es tracta de una eina bastant més complexa i potent que les anteriors. Al ser un producte 

de Apache, està pensat per a integrar-se més satisfactòriament dins un entorn de treball 

de productes Apache, principalment dins el framework de treball en clúster Apache 

Spark. 

 

Mahout ofereix molta potencia,  rendiment i escalabilitat de la mà de una entitat tan 

prestigiosa com Apache, una sèrie de factors que la converteixen en una llibreria que es 

considera de ús casi exclusivament empresarial. 

 

Per acabar, seria injust no mencionar la gran quantitat de altres llibreries per a Java existents 

que no han estat detallades anteriorment però gaudeixen de reconeixement i/o popularitat 

entre la comunitat de desenvolupadors. Aquestes mencions sèrie ELKI, MALLET i Massive Online 

Analysis. 
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2.4 Sistema IoT actual 

Abans de començar a treballar en el disseny o implementació d’una solució al nostre problema, 

és imprescindible entendre el sistema i l’entorn on es durà a terme aquest estudi. 

El sistema forma part del projecte SmartUIB [4], un projecte universitari multidisciplinari que 

intenta integrar la anomenada ‘tecnologia intel·ligent’ dins el dia de la gestió de la universitat, 

per tal de fer-la més eficient e innovadora. 

En el cas concret que ens atén, es vol dur a terme la creació de un SmartCampus o campus 

intel·ligent adaptant el concepte de SmartCity al campus universitari de la UIB. Per definició, una 

SmartCity (o campus en el cas de la UIB) es pot descriure com aquella en la que s’utilitzen les 

tecnologies de la informació i comunicació (TIC) amb l’objectiu de proveir-la d’una 

infraestructura que garanteixi  un desenvolupament sostenible, un increment de la qualitat de 

vida dels ciutadans, una participació ciutadana activa i una major eficiència dels recursos 

disponibles. 

Si ens basem en les definicions donades pel Parlament Europeu, una ciutat intel·ligent necessita 

abordar aquest tipus de plantejaments a diferents àrees i sistemes entre els quals hi trobem el 

transport, el govern, l’ambient i altres. 

A aquest treball, el nostre sistema treballarà damunt la gestió intel·ligent dels edificis, els 

anomenats SmartBuildings, la definició dels quals es pot resumir en una adaptació de la 

mostrada quan s’ha tractat l’assumpte de la SmartCity. Més, en concret, interessarà tenir 

present el funcionament del sistema de recol·lecta de dades, perquè serà damunt aquestes 

dades on es treballarà per aportar un dels aspectes necessaris d’un SmartBuilding, la capacitat 

per a utilitzar les tecnologies per a poder gestionar l’edifici de manera més eficient. 

 

 
Figura 14. Arquitectura simplificada de la Xarxa Sensorial instal·lada actualment a la UIB. [34] 
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La Figura 14 representa de manera bastant simplificada però fidedigna l’arquitectura de la xarxa 

IoT que es va desplegar originalment a la UIB, prèvia inclusió del sistema Grafana. [34] 

La base d’aquesta primera implementació és la plataforma Sentilo, una plataforma de sensors i 

actuadors open-source, propietat de la empresa espanyola openTrends, i dissenyada per a la 

seva implementació en el entorns urbans de Barcelona i Terrassa. Aquest darrer punt és el que 

l’ha feta particularment apropiada per a projectes de SmarCities. 

Si es torna al gràfic de la arquitectura, ràpidament es poden identificar tres capes bastant 

diferenciades que s’explicaran a continuació: 

• Xarxa de sensors. 

Formada per tots els sensors o aparells amb sensors incorporats situats al campus. 

Alguns necessiten de un gateway per a connectar-se a la interfície11 que fa de 

intermediari entre ells i els servidor de dades. 

 

• Sistema d’emmagatzemament de dades. 

A la UIB, les dades s’emmagatzemen sobre la plataforma Sentilo, que gaudeix de un 

mòdul de emmagatzemament bastant complet, enregistrant les dades dins un base de 

dades Redis que es pot anar duplicant a dins altres sistemes de gestió de bases de dades 

(MySQL, MongoDB, Elasticsearch i openTSDB) sense sortir de l’entorn de la plataforma. 

 

• Aplicacions. 

Fa referència a tots els serveis que accedeixen a les dades emmagatzemades dins Sentilo 

a través del seu servidor REST. L’exemple més clar és la plataforma Grafana, on s’hi té 

un portal que permet veure en temps real les dades recol·lectades. 

 

A mesura que es va anar avançant en el desenvolupament del projecte, va quedar clar que es 

necessitava una millor eina per a la visualització de les diferents mètriques generades per els 

sensors. Es en aquest moment que es va considerar necessària la inclusió del servei Grafana, per 

a poder representar aquests valors històrics damunt una línia temporal. 

                                                           
11 Dins la xarxa desplegada actualment a la UIB hi ha tres interfícies diferents, degut als diferents tipus 
de sensors que hi ha desplegats i els diferents protocols que aquests utilitzen per a enviar informació. 



36 
 

 
Figura 15. Esquema de la arquitectura per capes de la plataforma de IoT de la UIB. 

Amb la inclusió d’aquesta nova capa de visualització, l’esquema general del sistema IoT seria el 

presentat a la Figura 15. 

El principal problema amb la implementació de Grafana fou que, originalment, les dades 

enregistrades a Sentilo només anaven a la base de dades Redis, que està dissenyada per a només 

treballar amb els valors més recents. La solució va consistir en habilitar el duplicat de dades 

sobre dos dels altres sistemes de gestió (Elasticsearch i openTSDB) per a que aquests treballessin 

amb la nova eina. 

Tornat al gràfic i a les característiques generals del sistema, segurament el més important sigui 

la modularitat. Aquesta característica, que s’ha cercat en totes les etapes de disseny i ampliació 

del sistema, cerca que totes les tecnologies (bases de dades, sensors i, en el cas que ens atén, 

eines de anàlisi) puguin conviure dins el mateix entorn sense generar problemes ni molestar-se. 
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Extracció de dades 

Actualment les dades es poden accedir des de dos punts d’accés diferents. Un d’ells és fer-ho 

directament a les bases de dades gestionades per Sentilo i l’altre a través de la aplicació Grafana 

per a monitoritzar les dades en temps real. 

En el primer cas, es pot donar el cas de que es vulgui accedir a les dades de Redis, on es troba la 

particularitat de que les dades allà emmagatzemades només son les més recents. En el cas de 

Elasticsearch i/o openTSDB, es conté tot l’històric de les dades. Fer servir aquest mètode d’accés 

presenta un parell de dificultats. La primera, una major complexitat en el procés de extracció de 

les dades degut a la necessitat de utilitzar querys. La segona, és la dependència de un correcte 

disseny de la base de dades per a poder aplicar context a les dades i la necessitat de tenir un 

coneixement general de la estructura de les taules per a poder extreure les dades de manera 

satisfactòria. La part positiva és que el procés dona molt més control sobre el format i estructura 

de les dades extretes. 

Grafana és, en quasi tots els aspectes, l’oposat a accedir directament a les bases de dades. Les 

dades estan dotades de un context molt més clar gràcies a la seva organització en panells i a la 

seva representació, en forma de gràfics, a aquests darrers. Els desavantatges de Grafana es 

centren en el fet de que es té menys control sobre el procés d’extracció. Només es poden 

extreure les dades posades damunt un panell i, tot i que es pot configurar l’espai de temps que 

mostra el panell, el conjunt de dades mostrar sí que està més limitat. Per altre banda, les dades 

només es poden extreure en format JSON o CSV, reduint la flexibilitat de tot el procés. 
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3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Durant el transcurs del següent capítol, es descriu el projecte de la manera més efectiva possible. 

Els continguts inclouen una descripció general, un desglossament dels objectius i els resultats 

esperats i, finalment, una descripció i justificació del conjunt de dades escollit per a realitzar les 

proves “pràctiques” del treball. 

3.1 Descripció general 

En primera instància, és important recordar que aquest treball s’emmarca dins la carpeta de 

projectes SmartUIB [4], un projecte universitari multidisciplinari que intenta integrar la 

anomenada ‘tecnologia intel·ligent’ dins el dia a dia de la gestió de la universitat, per tal de fer-

la més eficient e innovadora. 

L’objectiu final de SmartUIB, per tant, és la creació d’un SmartCampus. Evidentment, aquest és 

un propòsit massa complex i genèric com per a poder ser tractat en un sol projecte. Per tant, 

aplicant la definició modular de SmartCity12 donada per institucions com el Parlament Europeu, 

s’ha dividit aquest objectiu principal en una sèrie de altres objectius més específics. 

Pel que respecta al projecte sobre el que tracta el treball, es cerca la conversió dels edificis del 

campus en SmartBuildings. ¿I què entenem per ‘edifici intel·ligent’? Tot i ser un concepte que 

admet diferents acepcions, habitualment es defineix com un edifici que es capaç de recol·lectar 

informació sobre ell mateix i que utilitza aquestes dades per a optimitzar, de manera manual o 

automàtica, aspectes com la gestió energètica, la qualitat, la seguretat i la experiència de 

l’usuari. 

En aquest cas, el treball es centra en l’estudi de diferents plataformes on poder carregar les 

dades recol·lectades per l’edifici13 i realitzar-hi tasques d’anàlisi per a, posteriorment, reduir el 

consum energètic general de l’edifici. 

Com el títol del treball indica, es farà especial èmfasis en l’aspecte de la gestió energètica. Això 

significa que els exemples pràctics que es presentaran, les dades a utilitzar,... estaran 

relacionades amb aquest aspecte dels SmartBuildings. 

Tot i així, tots els exemples pràctics, tant d’extracció de dades com de anàlisi, son fàcilment 

adaptables a qualsevol altre àmbit dels SmartBuilding que actualment s’estiguin monitoritzant. 

 

  

                                                           
12 En el cas de la UIB, s’entén el campus com si fos una “ciutat” en sí mateix. 
13 Per a més informació, consultar l’apartat de “Sistema IoT actual”. 
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3.2 Objectius del projecte 

A continuació es descriuen els principals objectius que s’han d’assolir amb l’estudi presentat a 

aquest treball. 

• Presentar diferents tecnologies per a poder realitzar anàlisis de dades damunt la 

informació recol·lectada per la xarxa sensorial. 

• Donar accés centralitzat a la informació, tècnica o no, necessària per a poder entendre 

les característiques i funcionament de cada una de les tecnologies. 

• Seleccionar tres tecnologies amb característiques diferenciades entre elles i apropiades 

tenint en compte les característiques del projecte SmartUIB per a ser estudiades en més 

detall com una possible solució.  

• Dissenyar una sèrie de proves pràctiques per determinar si les tres solucions compleixen 

o no una sèrie de requisits prèviament definits. 

• Documentar el procés de la realització de les proves i els resultats obtinguts amb cada 

solució, fent especial menció al compliment dels requisits definits. 

• Valorar els resultats de les solucions d’acord a la situació i necessitats actuals del 

projecte SmartUIB. 

• Seleccionar una solució en base a les valoracions fetes i presentar-la com a solució 

recomanada, presentant l’argumentació de la decisió pressa. 

• Dissenyar i presentar plans d’escalabilitat i evolució per a les solucions, fent especial 

èmfasi en la solució recomanada. 

 

3.3 Requisits del projecte 

Per poder valorar aquest projecte, es necessari gaudir de una sèrie de requisits sobre els quals 

fer una comparació. A continuació es presenten aquests criteris: 

• Presentar una sèrie de tecnologies que possiblement ens permetin assolir la 

implementació d’aquesta nova capa de aplicacions damunt la SmartPlatform per a dur-

hi a terme anàlisis de dades. 

• Selecció de les tecnologies que es considerin més interessants per a ser plantejades com 

a possibles solucions. 

• Varietat dins el recull de les solucions presentades. Es cerquen solucions amb 

característiques diferenciades. Aquestes característiques son: potencia, usabilitat, 

escalabilitat y flexibilitat. 

• Plantejar la solució proposada no només des de un punt de vista temporal immediat 

sinó plantejar també la possible evolució que pot tenir aquesta depenent de les 

necessitats que es puguin plantejar. 

• Donar suficient informació, tant al gruix del treball en sí com a la bibliografia adjunta per 

a que el lector pugui entendre completament l’abast, propòsit i funcionament del 

projecte presentat i el projecte SmartUIB on està emmarcat. 

• Alinear completament l’objectiu d’aquest projecte amb el del projecte SmartUIB.  
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3.4 Selecció de tecnologies 

Com hem mencionat anteriorment, es presenten tres solucions diferents per al problema 

plantejat. S’ha prioritzat presentar propostes amb característiques diferents que els dotin d’un 

perfil que s’adeqüi de manera pròpia a les necessitats presentades: 

IBM TRIRIGA Building Insights 

En primer lloc, s’ha cercat una solució que aportes un perfil molt potent a nivell tècnic, restant 

importància a les possibles mancances que es poguessin trobar a altres àrees però en cap cas 

ignorant aquestes. 

 

A dia d’avui, la xarxa sensorial del projecte SmartUIB no gestiona una gran quantitat de dades, 

segons els estàndards de la industria, però és indubtable que aquesta xarxa pot expandir-se fins 

el punt de arribar contenir quantitats molt considerables d’aquestes dades. La UIB és una 

organització que maneja una gran quantitat de dades. Per posar-ho en context, la Universitat té 

quasi vint mil estudiants matriculats segons dades oficials. Si en un futur la solució aquí 

presentada és vol escalar més enllà de les dades de consum elèctric, es podria estar parlant de 

volums que no totes les tecnologies poden assumir. 

Amb els prèviament mencionats criteris en ment, s’ha elegit aquesta solució comercial de IBM, 

englobada dins la línia Watson IoT i especialitzada en edificis, degut a la seva potencia i al seu 

alt grau d’especialització en el camp (gestió d’edificis) del que forma part el projecte. Building 

Insights també és molt interesant quan es contempla des de el punt de vista de la escalabilitat. 

Malgrat la seva especialització en un àrea concreta, un dels seus punts forts perquè permet 

optimitzar tots els seus recursos al tractar un tipus reduït de dades, al ser un producte d’una 

línia comercial molt més amplia (Watson IoT), està dissenyat per a que sigui molt fàcil integrar-

lo dins un sistema on hagi de conviure i comunicar-se amb altres producte de la mateixa línia 

comercial. 

 

Microsoft Excel + Microsoft Power BI 

Una vegada deixada enrere la discussió sobre quina tecnologia ocuparà el rol de “solució 

potent” durant el transcurs de les proves, comença la cerca del perfil totalment oposat. És 

interesant veure els resultats que pot donar una solució senzilla, fàcil de utilitzar i amb qui el 

públic general, no només aquell especialitzat amb la informàtica, hi estigui familiaritzat. 

Com s’ha mencionat quan hem introduït el projecte, SmartUIB és un projecte transversal, que 

cerca millorar la UIB en tots els seus aspectes i, per tant, requereix de la participació de perfils 

de tot tipus. L’impacte que s’espera del projecte no és assolible si aquells que hi participen 

pertanyen únicament a perfils exclusivament tècnics. 
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Figura 16. Quadrant de Gartner de BI de l’any 2019. [22] 

 

Per a aquesta segona selecció, s’ha considerat que la millor aplicació que complia el requisit de 

tenir una corba d’aprenentatge lleugera a canvi de sacrificar el mínim possible potència era la 

combinació de Microsoft Excel i Microsoft Power BI. Dues tecnologies populars, conegudes per 

la major part del mon (especialment Excel) i amb la potencia necessària per a complir les 

expectatives tècniques. A favor seu també hi ha l’elevadíssim grau de reconeixement del que 

gaudeixen aquestes dues eines (especialment Power BI), que han permès a Microsoft ser el 

líder indiscutible en el camp de ”Bussiness Intelligence” dels quadrants de Gartner com es pot 

veure a la Figura 16. 
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Python 

Fins ara, les solucions presentades estaven associades a una empresa i a un producte o servei 

ofert per la primera. Com s’ha pogut veure, això no és un problema tan greu com podria semblar 

en un principi. Avui dia, el mercat de oferta d’aquest tipus de solucions és suficientment ampli 

com per a cobrir la gran majoria dels perfils de possibles compradors, començant per aquells 

que cerquen eines senzilles fins els que requereixen els sistemes més potents i avantguardistes 

del mercat. A més, també podem gaudir del suport donat per un servei tècnic i d’atenció al client 

d’una gran corporativa tecnològica14. 

Llavors, ¿no sembla una decisió òbvia anar pel camí del productes corporatius? La realitat és que 

no. En alguns casos, especialment quan es coneix amb molt nivell de detall el problema a 

resoldre i les dades a tractar, crear un mateix els models de dades és una solució interessant 

que, a més, dota de control quasi total a l’usuari d’aquestes dades. 

No hi ha cap àmbit en el mon de la programació o la informàtica en general on un no es pugui 

trobar amb una acalorada discussió quan planteja la pregunta de quin és el millor llenguatge per 

a realitzar tasques de un determinat caire. Per sort o per desgracia, dins el tema d’elegir un 

llenguatge de programació, hi entren molts factors purament subjectius que no es poden, ni 

convé, cobrir en aquest treball.  

Per tant, la intenció de la següent secció es cobrir la temàtica de la selecció d’una eina de 

programació i/o anàlisi de dades de la manera més objectiva possible. Això vol dir que es 

centrarà molt més en l’apartat tècnic dels llenguatges i amb factors que es podrien més 

subjectius (facilitat d’ús, interfície gràfica,..) que es troben acceptats per la major part de la 

comunitat de desenvolupadors. 

¿Quines opcions hi ha al mercat? La realitat es que actualment, la quantitat de possibles 

respostes és enorme. Degut a la explosió de popularitat de la que ha gaudit l’anàlisi de dades 

aquests darrers anys, quasi tots els llenguatges s’han adaptat per a incloure mòduls que 

permeten treballar en aquesta àrea. 

Per això, es reduirà la cerca a les tres opcions més populars actualment15. De entre les tres, se 

n’escollirà una amb la seva corresponent justificació. 

Aquesta qualificació de popularitat s’ha fet en base a dos factors, de igual pes a l’hora de 

ponderar els resultats finals, la quantitat de contingut generat a Stack-Overflow amb els ‘tags’ 

de Big Data, Data Science i Machine Learning i la quantitat de projectes relacionats amb aquestes 

temàtiques que s’han registrat a GitHub durant els dos darrers anys. 

Quan ens referim a “Altres”, es fa menció a una sèrie de llenguatges molt més especialitzats 

(Scala n’és el principal) que han de ser considerats per tal d’aportar percentatges realment 

representatius. 

                                                           
14 Això es pot considerar positiu o negatiu a gust del lector. 
15 Data de 9/4/2019 
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Figura 17. Representació gràfica de l’estudi de popularitat de llenguatges en l’àmbit de l’anàlisi de dades. 

Els resultats, com es poden veure a la Figura 17, son els següents: 

• Python. 

L’absolut dominador d’aquest “concurs” de popularitat. El seu aparent regnat només 

troba certa resistència a l’entorn de Big Data, on Java sembla gaudir d’una popularitat 

similar. No obstant, quan ens referim a Data Science o Machine Learning, Python 

domina amb majoria més que absoluta. Cal destacar que en molts casos, hi ha més 

mencions als tags de ‘Scipy’ i/o ‘Sci-kit learn’ que a tots els altres llenguatges combinats. 

 

• Java. 

El segon classificat, però a molta distància de Python. Té un percentatge de popularitat 

bastant alt a Big Data (30%), però en altres àmbits queda inclús per davall R. 

 

• R. 

El darrer membre del Top-3 és R, un llenguatge de programació pràcticament associat a 

un software del mateix nom. Es troba a una posició molt similar a la de Java, amb una 

mica més de popularitat que el darrer en el que fa referència a Machine Learning. 

Existeix una percepció popular de que es tracta de una opció preferida per perfils amb 

coneixements de programació més limitats. 

 

De entre les tres opcions, si es consulta el capítol 2, s’arriba a la conclusió de que Python és la 

millor opció. Deixant completament de banda el seu factor de popularitat, les característiques 

del llenguatge s’adeqüen enormement als requisits que es cerquen a cada solució. Cal fer una 

menció especial a SciPy, pues és el factor principal que tomba la balança cap al costat de Python 

pues no és cap exageració considerar a SciPy la llibreria (o conjunt d’elles) més complet per a fer 

anàlisi de dades .  
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4 PROVES REALITZADES 

Durant aquest capítol es descriuen les proves que s’han dut a terme per a estudiar les capacitats 

i característiques de les tres solucions seleccionades anteriorment al punt 3.4. Aquestes 

descripcions inclouen la definició dels objectius, els requisits i una explicació del procediment a 

seguir durant el transcurs de les proves. 

4.1 Objectius de les proves 

Fins ara, tot l’estudi s’ha dut a terme des de un pista de vista exclusivament teòric que, tot i ser 

indiscutiblement necessari, no és suficient. La realitat és que en moltes ocasions les coses no 

funcionen exactament com s’indica a la documentació oficial. Això és especialment cert al camp 

de la informàtica, on els sistemes i/o situacions on s’integra una tecnologia poden fer variar de 

manera dràstica el resultats. 

A més a més, per el que respecte a aquest projecte en particular, hi ha certs factors com la 

facilitat de ús que només es poden verificar una vegada s’ha treballat directament amb les eines 

a avaluar. 

A continuació es descriuran els principals objectius que s’han volgut assolir amb l’estudi 

presentat a aquest treball: 

• Presentar evidencies pràctiques que corroborin les característiques descrites a les 

documentacions oficials de les distintes solucions i al capítol de “Estat de l’art” d’aquest 

document. 

• Poder avaluar de manera directa si les diferents solucions compleixen els requisits 

exposats a continuació. 

• Comprovar la usabilitat de les diferents solucions, tenint en compte que l’usuari que 

realitza els test és una persona amb un perfil tècnic familiaritzada amb el camp de la 

informàtica i la programació. 

 

4.2 Requisits de les solucions 

Per poder valorar la satisfacció amb aquest projecte, es necessari gaudir de una sèrie de requisits 

sobre els quals avaluar les diferents solucions. A continuació es presenten aquests criteris: 

Obligatoris 

• Memòria i potència de processament necessaris per a gestionar el volum de dades que 

hi ha a la actualitat i en un futur pròxim. 

• Capacitat per a carregar dades emmagatzemades en format CSV. 

• Capacitat per a carregar dades i fer-ne un anàlisi en temps real. 

• Funcionalitats per a caracteritzar la influencia de diferents variables damunt el consum 

elèctric. 

• Capacitat per a realitzar anàlisis predictius en base a un model de dades generat amb 

les dades introduïdes. 

• Funcionalitats que permetin representar els resultats de l’anàlisi en forma de gràfiques. 
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Opcionals 

• Personalització dels algorismes de aprenentatge automàtic utilitzats damunt el model 

de dades per a fer l’anàlisi predictiu. 

• Llibertat per a personalitzar les gràfiques generades per a representar els resultats dels 

anàlisis. 

• Capacitat per a volcar els resultats damunt una web. 

• Flexibilitat per a tractar amb dades que no siguin exclusivament de consum elèctric. 

• Plantejar la solució proposada no només des de un punt de vista temporal immediat 

sinó plantejar també la possible evolució que pot tenir aquesta depenent de les 

necessitats que es puguin plantejar. 

• Facilitat d’ús suficient per a que persones sense gaires coneixements tècnics puguin 

realitzar estudis senzills amb la solució. 

 

4.3 Descripció de les proves 

A continuació es descriu de manera genèrica quina és la estructura de les proves que s’han 

realitzat i com es tenia previst que aquestes es desenvolupessin. Com pot resultar evident, 

previsions no es compliren al cent per cent a l’hora de dur a terme les proves degut a les 

particularitats de cada solució o als problemes que pugueren anar sorgint. En qualsevol cas, tot 

el procés queda documentat al següent capítol, “Resultats”. 

Les proves consisteixen en la realització de un estudi de prova utilitzant un conjunt de dades 

simplificat i reduït. Principalment s’intenta dur a terme un estudi de caire predictiu, degut al fet 

de que la capacitat per fer anàlisis estadístics més simples es dona per suposada a aquestes 

solucions. 

És especialment important remarcar el fet de que totes aquestes proves no tenen la intenció de 

mostrar exemples realistes, pràctics o aplicables per a reduir el consum sinó comprovar si les 

diferents solucions compleixen els requisits descrits a aquest mateix capítol. 

Una vegada aclarits tots aquests punts, la estructura ha estat la següent: 

1. Import de les dades seleccionades i emmagatzemades en format CSV dins la solució. 

a. Si és necessari, realitzar canvis en el format de les dades per a poder construir 

el model de dades. 

2. Creació del model de dades. 

3. Produir una representació gràfica de les dades importades. 

4. Realitzar un anàlisi predictiu i/o estadístic en base a les dades extretes al primer pas i al 

model de dades generat al segon. 

5. Representació gràfica dels resultats de l’estudi. 
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5 RESULTATS 

A aquest capítol, es documenta tot el procés de la realització de les proves, amb especial èmfasi 

en els problemes trobats i el compliment o incompliment dels requisits presentats al capítol 

anterior. 

 

5.1 IBM TRIRIGA Building Insights 

Aquest cas concret és el més difícil d’avaluar degut al fet de que serà impossible treballar-hi a 

nivell pràctic. Aquesta greu limitació està provocada per els requeriments d’aquest servei, que 

necessita treballar damunt una xarxa sensorial implementada dins el marc Watson IoT. 

Després de fer un estudi de la configuració actual, resulta evident la xarxa actual desplegada a 

la UIB no compleix aquest requisit i, per tant, no s’hi pot aplicar aquest servei. Respecte a la 

possible implementació d’una xarxa Watson IoT o la conversió de la actual a aquest marc de 

treball, aquestes dues opcions han hagut de ser descartades. La primera, perquè no es 

gaudeixen dels recursos (principalment temps) ni coneixements necessaris per a dur a terme 

aquesta tasca dins el marc temporal d’aquest Treball de Final de Grau. La segona suposa un risc 

inassolible per al projecte SmartUIB. No es pot assegurar que en cas de fracàs en el procés de 

conversió es pogués tornar de manera immediata a l’estat estable actual i aquest escenari és 

suficientment greu com per anular la viabilitat d’aquesta opció de proves. 

Per sort, IBM té una gran quantitat de informació i demostracions pràctiques [35] 

(majoritàriament en vídeo) del funcionament de les seves aplicacions i, per tant, es pot seguir a 

nivell teòric el procés de implementació de la solució, donant per suposat que l’entorn compleix 

els requisits establerts prèviament, i els resultats que es podrien esperar una vegada es 

comencés a treballar amb la eina. 

Inicialment, el procés consisteix en realitzar un set-up del compte de administració principal amb 

el que es duran a terme les primeres passes prèvies a la creació de més usuaris. Aquest 

preparació del primer compte es fa gràcies al ID de producte que es rep de part de IBM una 

vegada es fa el pagament. Introduint aquesta ID producte, es pot crear el compte de 

administrador i, a continuació, accedir a la instancia de Building Insights. 

És important recordar que, com es va descriure a l’apartat 2.2 d’aquest treball, Building Insights 

i gran part dels serveis de Watson IBM funcionen damunt un servidor cloud proporcionat i 

gestionat per la pròpia companyia proveïdora. És per això que en la preparació de Building 

Insights, es pot accedir-hi sense haver de fer cap instal·lació damunt les màquines de la part del 

client. [36] 

Una vegada dins la instància de Building Insights per primera vegada, és hora de la passa més 

complexa de tot aquesta procés, la creació del model semàntic dels edificis. [37] Com s’ha 

mencionat breument a una secció del capítol 2.2 per tal de poder dotar els seus estudis de un 

alt grau de context, Building Insights ha de poder generar un model de l’edifici. Aquest model és 

el que anomenen “model semàntic”. 

Per a dur a terme aquesta tasca, s’utilitza el “Brick Schema” [16], un sistema de medatadatas 

dissenyat conjuntament per arquitectes i especialistes del camp de la informàtica que permeten 
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generar un perfil d’un edifici a través d’una sèrie de dades bàsiques (localització, superfície, 

altura,...) i associar-hi una sèrie de mesures16, habitualment relacionades amb el consum. 

IBM proporciona una plantilla de model de un edifici, que es pot utilitzar com a base per a anar 

construint els casos concrets dels edificis que el client vulgui monitoritzar. Arribats a aquest punt 

és particularment important tenir en compte una sèrie de característiques d’aquest esquema 

per evitar problemes a la hora de crear els models dels edificis i gestionar el dia a dia futur de la 

solució: 

• La nomenclatura de les mètriques incloses dins l’esquema han de coincidir exactament 

amb la nomenclatura que tenen dins el sistema de Watson IoT, incloent sensibilitat a 

majúscules i minúscules. [37] 

• Les dades del model son particularment estàtiques i poc flexibles. Quan s’actualitza 

algun element que estigui inclòs dins el model sense tocar aquest darrer directament, 

es molt probable que sorgeixin errors degut a que els metadatas del model no son gens 

dinàmics i no tenen la capacitat de adaptar-se a canvis que provinguin d’un element 

extern encara que el referenciïn directament. 

• Tots els paràmetres inclosos dins el model predeterminat de IBM son necessaris per a 

que Building Insights pugui validar que el model d’un edifici concret és idoni. Per tant, 

és important no esborrar cap paràmetre encara que en el moment de fer el set-up no 

es gaudeixi de la informació que referencia. En el pitjor dels casos, es pot deixar amb el 

valor predeterminat (en alguns casos pot afectar al rendiment general de la solució però 

en altres no) i esperar a recol·lectar la informació faltant i després editar el model 

corresponent. 

• És necessari i extremadament important substituir el valor predeterminat de OrgID per 

el ID que s’ha utilitzat en activar el producte i crear el compte de administrador inicial. 

 

 
Figura 18. Exemple de una instància del model semàntic de un edifici extret del Knowledge Centre de IBM. [37] 

 

La Figura 18 mostra les dades incloses dins una d’aquestes plantilles de model semàntic de 

edifici. Se n’haurà de crear un de similar per a cada edifici que es vulgui incloure dins els estudis 

del programa, siguin aquests a nivell individual de cada edifici o com a conjunt17. En el cas de 

tenir mes de tres mètriques a associar a un edifici, la recomanació donada des de IBM és copiar 

alguna de les línies del model predeterminat i aferrar-la sota les ja existents, amb especial 

atenció a mantenir el tabulat correcte, degut a que és un caràcter de gran valor sintàctic18 a la 

hora de interpretar les dades. 

                                                           
16 En el cas que ens atén, aquestes mesures son les dades obtingudes per els sensors. 
17 Consultar la informació sobre les característiques de TRIRIGA Building Insights per a més informació. 
18 El seu funcionament és similar al que té al llenguatge Python. 
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Una vegada acabat el procés de creació d’aquest model i amb tots els edificis que es vulguin 

gestionar ja afegits, es pot passar a la secció de “Gestió de Infraestructura”. 

A aquesta finestra, que s’hi accedeix des de el Menú principal del servei, es pot veure en forma 

d’arbre els edificis, mètriques i com estan aquests estructurats dins el model semàntic que s’ha 

creat anteriorment. És, per tant, especialment útil consultar-la amb detall res més acabar la 

passa anterior del procés per a verificar que les dades incloses dins el model, a més de no tenir 

cap error semàntic, representen la realitat de les infraestructures del client. [38] 

A la vista en forma de arbre, les infraestructures es representen amb la jerarquia il·lustrada a la 

Figura 19: 

 
Figura 19. Esquema jeràrquic de la arquitectura de les infraestructures dins Building Insights. 

Tal i com es va mencionar al seva descripció tècnica, es pot observar clarament com un dels 

principals avantatges competitius de Building Insights és la seva capacitat per a tractar amb les 

dades a nivell de un sensor, localització, planta, edifici i organització. 

Si el model representat és el correcte, es pot començar a treballar i a extreure anàlisis de les 

dades recollides i generar resultats de tipus gràfic i/o logístic. 
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A partir del moment en que es crea el model semàntic dels edificis, Building Insights comença a 

emmagatzemar les dades proporcionades per els sensors que s’hi enllacen a través de Watson 

IoT. Però que passa si ens trobem amb un cas com el del projecte SmartUIB, que ja té dades 

emmagatzemades anteriors a la instal·lació del sistema IBM? 

Per sort, Building Insights permet introduir dades històriques manualment a través d’una 

finestra disponible al panell d’administració principal. Des de el propi manual d’ús del software, 

es donen una sèrie de recomanacions de ús que mencionen la no inclusió de dades que 

provinguin de sensors no registrats i, especialment, la no inclusió de dades que per el motiu que 

sigui19, estiguin registrades amb un data o hora “futura”. [39] 

En el cas concret de la UIB, el més convenient seria utilitzar Grafana de la manera que mostra la 

Figura 20, per descarregar un CSV que recollís totes les dades històriques possibles just abans 

de començar la transició dels sensors a Watson IoT. Amb aquestes dades guardades en format 

CSV, el procés de importar-les a dins Building Insights és molt senzill. Simplement s’ha de 

seleccionar a quin sensor pertanyen i adjuntar el fitxer amb les dades. 

 
Figura 20. Exemple de com descarregar un conjunt de dades en format CSV des de la plataforma Grafana. 

Una vegada carregades les dades, Building Insights necessita temps per incloure-les a dins el seu 

model d’aprenentatge, processar-les i recalcular els seus paràmetres. [39] És important recordar 

això, perquè és un procés que pot arribar a durar hores. 

La inclusió d’aquestes dades històriques permet reduir considerablement el temps d’espera 

abans de poder començar a fer estudis damunt un conjunt de dades complet i representatiu. 

Abans de fer la inclusió d’aquestes dades, és necessari fer un estudi de quina mesura hauria de 

tenir el conjunt extret de Asana. La resposta, en el nostre cas, és clara. Les dades dels darrers sis 

mesos complets, ja que son una mostra de pes moderat que representa amb fidelitat i 

uniformitat els valors de temperatura i consum de l’edifici en quasi totes les possibles condicions 

ambientals i de utilització. 

                                                           
19 Aquest problemes podrien sorgir en casos on el rellotge intern del sistema Cloud estés en un horari 
(americà, per exemple) amb diferencia horaria negativa respecte al del sensor. 



50 
 

Finalment, es l’hora de aprofundir en la visualització i anàlisi de dades dins Building Insights. 

Principalment, es poden trobar dues pantalles de visualització diferents: 

• Enterprise. 

Com s’ha mencionat a capítols anteriors, Building Insights és capaç de tractar les dades a 

nivell de empresa i no exclusivament de edifici. A aquestes dades, i a algunes més pròpies 

dels edificis individuals, s’hi accedeix des de el dashboard “Enterprise” que podem veure a 

la Figura 21. 

 

 

 
Figura 21. Exemple gràfic del panell Enterprise. Extret dels Docs de IBM. [40] 

 

Aquesta imatge il·lustra amb bastanta claredat com es veu el dashboard amb pocs edificis, 

encara que en el cas de la imatge es trobin molt separats geogràficament. La interfície és de 

gran qualitat, esperable tenint en compte la empresa productora del sistema, i ràpidament 

permet identificar algunes de les conclusions més importants respecte a la eficiència 

energètica dels edificis. Consum energètic actual, energia malgastada i la predicció per a les 

següents 48 hores. Tot això de manera automàtica, amb actualitzacions constants i només 

seguint les passes mencionades prèviament. 
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Figura 22. Exemple de la vista damunt mapa del panell Enterprise. Extret de la web oficial de IBM. [41] 

 

Un altre element molt interesant i útil del dashboard Enterprise és que permet identificar 

visualment i de manera ràpida i efectiva quins edificis estan consumint per sobre de la 

predicció estimada, estan malgastant un percentatge important del seu consum o presenten 

comportaments anòmals. Això s’aconsegueix a través d’una paleta de colors, on el color 

vermell representa problemes greus (un exemple de comportament anòmal greu seria 

deixar de rebre dades de un sensor), el groc significa problemes però no de gravetat, mentre 

que el color verd indica que no hi ha problemes o aquests no afecten al rendiment de la 

aplicació. La Figura 22 és un exemple d’aquest tipus de visualització 

 

• Building. 

Com en el cas anterior, el nom és bastant descriptiu. Aquest dashboard permet visualitzar 

amb més detall les dades d’un edifici. La interfície principal és molt similar a la mostrada al 

punt anterior, amb una mètrica del consum actual, la energia desaprofitada i la predicció de 

consum per a les futures hores. 

 

 
Figura 23. Exemple de la vista de sensors d’un edifici al panell Building. Extret de la web oficial de IBM. [41] 

 

En aquest dashboard en concret, mostrat a la Figura 23, les funcionalitats més 

representatives tenen a veure amb la gestió i visualització dels sensors i els problemes que 

aquests poden generar. 
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Des de el primer moment, resulta evident que Building Insights és la solució més especialitzada 

i específica de les presentades. Tot el seu disseny es basa en el fet de que s’utilitzarà per a la 

gestió de edificis, ja sigui de manera individual o com a conjunt. En aquest sentit, es pot 

considerar tecnologia quasi vanguardista. Els algoritmes que utilitza el model de dades estan 

seleccionats i optimitzats prèviament per experts mundials en la materia.  Aquesta adequació 

tan concreta al problema tractat és, sense dubte, un clar positiu. 

Per altre banda, aquest nivell de especialització converteix a Building Insights en una eina molt 

poc flexible. Per començar, no permet cap tipus de personalització a nivell tècnic, cosa que posa 

un límit molt important a les possibilitats d’ús del producte una vegada arribats a un determinat 

punt de la corba d’aprenentatge d’aquesta solució. Tot i aquest apunt negatiu, la corba 

d’aprenentatge és bastant satisfactòria a les fases inicials, degut a la facilitat d’ús dels panells de 

gestió, que permeten aconseguir resultats de manera bastant ràpida. 

En el que respecta la escalabilitat de la solució, Building Insights té molt a oferir. En primer lloc, 

el seu propi disseny permet una transició fàcil i senzilla de la gestió de un únic edifici a la gestió 

de diversos edificis, una casuística que s’hauria de donar al projecte SmartUIB amb l’Anselm 

Turmeda i la resta de edificis. També és interessant la facilitat que tenen els productes de 

Watson IoT per a integrar-se conjuntament dins un mateix entorn, atorgant al sistema de una 

línia de possibilitats de ampliació totalment noves. 

Amb el tema de la integració encara recent, el principal problema que presenta la utilització de 

Building Insights és el fet de que només pot treballar de manera dinàmica i a temps real amb 

dades que provinguin de una xarxa Watson IoT. Aquest requeriment i la situació actual del 

sistema on s’ha de treballar deixa només dues opcions: 

• Renunciar a la funcionalitat i treballar exclusivament a través de imports de dades 

estàtiques en format CSV. 

• Reconvertir la xarxa sensorial actual a una xarxa Watson IoT. 

Qualsevol de les dues presenta un problema important. En el cas de la primera hi hauria una 

pèrdua important de les funcionalitats que fan de Building Insights una solució interesant. La 

segona, per la seva part, suposaria un esforç important a nivell de temps i recursos per a realitzar 

aquest procés de conversió, que suposaria perdre bona part del progrés fet en aquest àmbit fins 

a l’actualitat. Això no significa que el sistema actual es convertís en un càrrega inútil si s’optés 

per continuar per el camí de IBM. La capacitat de extreure dades en format CSV de Grafana és 

una funcionalitat útil per al sistema i que permetria que es poguessin integrar altres solucions 

(Excel i Python) de manera simultània.  

Un altre funcionalitat de Building Insights que segurament es desaprofitaria dins el marc del 

projecte SmartUIB seria la ajuda de l’agent de veu i altres eines enfocades en l’àmbit del 

reconeixement del llenguatge natural. Per desgràcia, aquest tipus de tecnologies estan 

destinades per entorns amb espais individuals (en el cas de la UIB seria interessant veure com 

podria funcionar dins els despatxos del personal de la universitat) i a zones més obertes com les 

aules o laboratoris dels edificis no serien útils. 

A nivell general, Building Insights podria ser una solució massa costosa i complexa si l’interès 

final de la UIB és simplement caracteritzar i analitzar una sèrie de variables relativament planes 

i ordenades. Aquest fet és especialment sagnant si tenim en compte que es pot començar amb 

un altre solució i donar el salt a Building Insights quan la complexitat així ho requereixi sense 
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perdre tota la feina feta anteriorment gràcies a la gran compatibilitat de la solució de IBM amb 

les altres al permetre input/output de dades en format CSV. 

En base als requisits obligatoris, aquest ha estat el resultat obtingut per Building Insights: 

Requisit OK? Comentari 

Memòria i potència de processament 
necessaris per a gestionar el volum de 
dades que hi ha a la actualitat i en un futur 
pròxim 

SÍ 
La eina està dissenyada per a treballar 
amb conjunts de dades empresarials 
amb milions de registres. 

Capacitat per a carregar dades 
emmagatzemades en format CSV. 

SÍ 
Des de el menú de “Gestió de Edficis” es 
poden afegir dades històriques en 
format CSV. 

Capacitat per a carregar dades i fer-ne un 
anàlisi en temps real. 

SÍ 
És una de les funcionalitats principals del 
producte i ho fa automàticament, sense 
necessitat de interacció humana. 

Funcionalitats per a caracteritzar la 
influencia de diferents variables damunt el 
consum elèctric. 

SÍ 

Building Insights realitza prediccions en 
base a les dades que té, per tant ho fa, 
però els valors obtinguts no son 
accessibles. 

Capacitat per a realitzar anàlisis predictius 
en base a un model de dades generat amb 
les dades introduïdes. 

SÍ 

Com ja s’ha mencionat, Building Insights 
prediu el consum elèctric de les següents 
24/48/72 hores en base a les dades que 
té emmagatzemades. 

Funcionalitats que permetin representar els 
resultats de l’anàlisi en forma de gràfiques. 

SÍ 

Des de Building Insights el catàleg de 
gràfiques és molt reduït perquè ve 
determinat per el propi producte. Es 
mostren visualitzacions del consum 
actual i del previst, però res més. Es 
fàcilment ampliable amb altres 
productes de IBM (Watson Analytics). 

Taula 1. Taula de requisits obligatoris de Building Insights. 

Els resultats són, en general, satisfactoris. En aquest cas concret, es corresponen molt clarament 

amb les conclusions extretes i exposades anteriorment. En resumides comptes, la potència de 

Building Insights radica en el seu alt grau d’especialització que és, al mateix temps, el seu 

principal problema.  
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En base als requisits opcional, aquest és el resultat: 

Requisit OK? Comentari 

Personalització dels algorismes de 
aprenentatge automàtic utilitzats damunt 
el model de dades per a fer l’anàlisi 
predictiu. 

NO 

Els algorismes d’aprenentatge estan 
predefinits de fàbrica per part de IBM, 
que ha seleccionat i optimitzat els que 
els seu equip de experts ha considerat 
més adients. 

Llibertat per a personalitzar a plaer les 
gràfiques generades per a representar els 
resultats dels anàlisis. NO 

Només dona accés a les gràfiques 
predeterminades que venen dins els 
diferents panell. Per a ampliar aquestes 
capacitats, es requereixen altres 
productes. 

Capacitat per a volcar els resultats damunt 
una web. SÍ 

Els diferents panells de Building Insights 
son accessibles des de la web, per tant, 
es tenen els resultats damunt web. 

Flexibilitat per a tractar amb dades que no 
siguin exclusivament de consum elèctric. 

NO 

Building Insights és una eina totalment 
immòbil que no pot sortir del marc de la 
gestió d’edificis i el tipus de dades que 
això implica. 

Plantejar la solució proposada no només 
des de un punt de vista temporal immediat 
sinó plantejar també la possible evolució 
que pot tenir aquesta depenent de les 
necessitats que es puguin plantejar. SÍ 

Building Insights actualment té potència 
per a gestionar qualsevol nivell de volum 
de dades que la UIB li pugui proveir. 
 
Per altre banda, IBM ofereix suport 
constant a aquesta línia de productes 
(Watson IoT) i l’amplia constantment, 
afegint noves solucions específiques que 
es podrien integrar dins SmartUIB. 

Facilitat d’ús suficient per a que persones 
sense gaires coneixements tècnics puguin 
realitzar estudis senzills amb la solució. 

SÍ 

Les aplicacions de usuari de Building 
Insights i els seus panells son 
extremadament fàcils de utilitzar. 

Taula 2. Requisits opcionals de Building Insights. 

Pel que respecta  als requisits opcionals,  Building Insights és extremadament polaritzant. Per 

una banda, els requisits que compleix ho fa de manera amplia i extremadament satisfactòria, 

mentre que els que no compleix, ni s’hi apropa. Si es presta atenció a aquests darrers, torna a 

quedar patent que el problema d’aquesta solució és la seva especialització, que no permet cap 

tipus de personalització. 
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Com ja s’ha mencionat, ha estat impossible dur a terme un conjunt de proves pràctiques damunt 

Building Insights i el seu anàlisis s’ha hagut de veure limitat a un aspecte molt més teòric o basat 

en els continguts dels diferents manuals tècnics oferts per IBM. 

Però aquesta situació no tindria perquè ser sempre així. En un futur, es podria reconsiderar la 

postura actual que es té enfront a la evolució de la SmartPlatform i, com ja s’ha mencionat 

prèviament, Building Insights és una opció, com a mínim, a considerar. 

Per si mai es donés aquesta casuística, s’ha considerat adient deixar constància de les principals 

conclusions extretes sobre Building Insight. D’aquesta manera, si en un futur mai es volgués 

considerar una possible implementació de aquesta tecnologia, es podrà acudir a aquest 

document en cerca de informació ja recol·lectada. 

En primer lloc, els punt forts. Aquest son: 

• Alt grau de especialització en l’àmbit de gestió de edificis. Això fa que la eina aprofiti al 

màxim les seves capacitats tècniques i, en el cas de la cerca de reducció de consum, 

aquesta especialització encaixa perfectament amb l’objectiu de la feina a fer. 

• Suport i gestió de IBM. Tots les solucions Watson IoT estan plantejades des de IBM com 

un híbrid entre eina i servei. D’aquesta manera, es poden delegar moltes tasques de 

gestió i manteniment als tècnics de la empresa, que son els autèntics experts en la 

matèria. 

 

A continuació, els punt febles. Son els següents: 

• Falta absoluta de flexibilitat. Building Insights és software comercial propietat de IBM i 

admet molt poca personalització a tots els nivells. Deixant de banda els Inputs/Outputs 

de dades, que es duen a terme des de les aplicacions especialment dissenyades per això, 

l’usuari no té pràcticament accés a la tecnologia que hi ha la part intermitja de la Figura 

5, mostrada a la seva corresponent secció del capítol 2. 

• Aparent mancança de modularitat amb la SmartPlatform actual. El software de IBM 

requereix treballar damunt una plataforma IoT de tecnología Watson IoT per a poder 

funcionar correctament. Al moment de redacció d’aquest treball, la SmartPlatform de 

la UIB està funcionant damunt Sentilo, una altre tecnologia i opta per una filosofia 

modular. Aquestes dues característiques entrarien en conflicte amb les particularitats 

de Building Insights mencionades prèviament. 
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5.2 Microsoft Excel + Power BI 

Com s’ha comentat prèviament, les dades recol·lectades per Grafana tenen un freqüència 

horària, mentre que el nostre objectiu és poder estudiar la relació entre el consum elèctric i la 

temperatura mitjana de un dia complet. Aquest canvi implica una modificació de les dades, una 

tasca per a la qual Excel n’és la eina apropiada. 

Immediatament després de carregar el primer (o ambdós) fitxer de dades csv damunt una taula, 

enfrontam el primer problema. Degut a diferències de llenguatge (Grafana utilitza codificació 

numèrica anglosaxona, on els decimals es marquen amb un punt, mentre que en espanyol 

s’utilitza una coma) els valors tant de consum com de temperatura es carreguen de manera 

errònia quan tenen valors decimals. Evidentment, això compromet la integritat de les dades i 

s’ha de solucionar. 

 
Figura 24. Dades després i abans de fer l’import correctament a Excel. 

Per a fer-ho, la solució emprada en el cas de l’exemple pràctic ha estat convertir el fitxer de 

dades a format .TXT e importar-lo així dins una taula de Excel. Aquest procés es realitza a través 

de un assistent de importació que ens permet definir els punt i coma com a separadors de 

columna i els punts simples com a separador decimal a la columna de valors, tant de 

temperatura com de consum. A la Figura 24 es pot observar una comparació abans-després 

d’aquests valors. 
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Figura 25. Paràmetres necessaris per al correcte formateig de les dades en importar-les dins Excel. 

Una vegada solucionada aquesta problemàtica, la següent passa és utilitzar Power Query com 

es mostra a la Figura 25 per a carregar aquestes dades damunt un model de dades i taules 

dinàmiques que ens permetin treballar més còmodament amb elles. 

Per aconseguir-ho, s’hauran de realitzar dues consultes a dades, un damunt cada taula 

importada. Una vegada obert l’assistent de instal·lació hem d’accedir a l’editor de Power query, 

des de on es té la oportunitat perfecta per a fer les modificacions necessàries al camp “Date”. 

Marcant la columna, es pot separar-la en dues com es mostra a la Figura 26, indicant com 

separador al primer espai en blanc. D’aquesta manera, el resultat és una columna on hi ha 

enregistrada la data, que es manté, i una segona columna on s’hi troben les hores, que s’elimina. 

Això permet que en un futur, es puguin agrupar les files que tenen el mateix dins la columna de 

la data. 

 
Figura 26. Exemple de com hauria de quedar la separació de les columnes del conjunt de dades en aquest cas. 
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A continuació, es cerca combinar de manera “automàtica” les dues taules/models de dades 

recent creats. Això es pot aconseguir a través de l’assistent de Power Query, on gaudim de la 

opció de combinar dues consultes de dades fetes dins el mateix full de càlcul. És per això que 

anteriorment s’han fet les dues consultes de dades. 

Arribats a aquest punt, es tenen totes les dades en el format desitjat i, per tant, és hora de 

passar-les a una taula dinàmica. Aquesta passa no és especialment complicada i simplement s’ha 

d’afegir la columna “Data” a l’àrea de X i les columnes de temperatura i consum a la de Valors i 

seleccionar que es vol que, en agrupar-se, es calculi la mitjana dels valors agrupats. 

 
Figura 27. Exemple de la taula dinàmica resultant de la fusió de les dues consultes de dades, agrupada per dies. 

Damunt la taula dinàmica s’hi duen a terme una sèrie de petits retocs damunt les dades per a 

fer-les més adequades i llegibles durant l’estudi. Aquests inclouen la reducció del nombre de 

decimals del valor de consum a només dos i l’arrodoniment dels valors mitjans de temperatura 

per aconseguir un nombre enter sense decimals. El resultat final hauria de ser similar al mostrat 

a la Figura 27. 

Totes aquestes modificacions es duen a terme utilitzant les funcionalitats de Excel que permeten 

modificar el format de les cel·les. En aquest cas, per comoditat, s’han fet els canvis a nivell de 

columna completa per a poder cobrir futures ampliacions de dades dins la taula dinàmica.  
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Dins Excel es poden trobar algunes eines per a realitzar anàlisis predictius damunt les dades que 

s’hi han bolcat. El factor comú és que, degut a la limitada potència computacional del software, 

totes resolen damunt mètodes de regressió lineal, que és el mètode d’aprenentatge automàtic 

amb un cost computacional més reduït i més fàcilment aplicable amb el format de operacions 

que es fan damunt un full de càlcul. 

Existeix la possibilitat de realitzar un per un i manualment tots els càlculs necessaris per a obtenir 

una regressió lineal múltiple o X però s’ha optat per simplificar el procés al màxim i s’han utilitzat 

les funcions predefinides dins Excel que faciliten el procés. A aquest cas pràctic es va utilitzar la 

funció ESTIMACION.LINEAL amb els paràmetres evidents. 

 
Figura 28. Representació de dades “previstes” segons el model de regressió lineal realitzat damunt Excel. 

Com es pot apreciar a la Figura 28, els resultats en aquest cas no foren concloents ni permeteren 

diferenciar de manera clara els diversos patrons de consum . Això es deu a la poca informació 

continguda dins la taula a la qual s’ha fet l’anàlisi. És crític per al bon funcionament d’aquestes 

tècniques tenir quanta més informació possible sobre el factor a estudiar i l’exemple no n’és el 

cas. Per posar un exemple ràpid, mirant les gràfiques situades més endavant, es pot ràpidament 

identificar un patró de comportament depenent de si un dia concret és festiu o no, però degut 

a la falta de informació (columnes) extra, el model no pot tractar aquesta casuística. 

D’aquesta manera, s’ha pogut concloure que, per a futurs casos, s’ha d’intentar tenir un conjunt 

de dades tan complet com sigui possible per a poder obtenir els resultats més fidedignes i 

satisfactoris possibles. 

Una vegada estan totes les dades necessàries i/o desitjades damunt el full i , es poden començar 

a generar representacions gràfiques que permetin fer estudis ràpids. És aquí on es presenta la 

qüestió sobre si és més apropiat utilitzar Excel o Power BI per a dur a terme aquestes tasques. 

Degut al fet de que ens trobem en una fase de proves, es mostraran els resultats obtinguts amb 

ambdues eines. 
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EXCEL 

 

 
Figura 29. Demostració de les capacitats de representació de dades de Excel. Conjunt de dades de Grafana. 

En el cas de Excel, es tracta d’un procés gestionat a través de la eina “Taules dinàmiques”, que 

ve incorporada de manera conjunta amb les estructures de taules dinàmiques. Així, el procés 

consisteix en seleccionar una de les diferents opcions (idèntiques a les presentades a la eina de 

inserció de gràfics estàndard de Excel) de estil de la gràfica i confirmar. La particularitat 

d’aquesta gràfica, visible a la Figura 29, és el fet de estar intrínsecament lligada a la taula 

dinàmica a partir de la qual s’ha creat. D’aquesta manera, qualsevol canvi que es realitzi damunt 

la taula dinàmica es veurà immediatament reflectit damunt la gràfica. 

En cas de fer un estudi predictiu de les dades, es pot plantejar un cas on, a més de les dades 

recol·lectades, es gaudeix de una previsió de temperatures per als següents dies del mes. En 

aquest cas, es pot sacrificar el dinamisme de la taula i utilitzar una gràfica simple que pugui 

incloure una nova sèrie de files que inclouen els dies amb les seves previsions de temperatures 

i el consum aproximant a esperar segons el nostre mètode de aprenentatge automàtic. 

Per acabar, a la hora d’exportar o accedir als resultats obtinguts amb Excel (siguin gràfiques o 

taules) hi ha poques opcions. Les gràfiques es poden exportar en format de imatge per a 

mostrar-se damunt altres plataformes però, en cas de estar fetes a través de la eina de gràfiques 

dinàmiques, perdrien aquesta connexió amb les dades de la taula. Per altre banda, els fulls de 

Excel es poden compartir a través de serveis cloud, però sempre es tracta de eines externes i, 

per tant, no s’hi entrarà en més profunditat. 
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POWER BI 

Com s’ha descrit originalment al punt 2.3, Power BI no ens permet tractar amb les cel·les del full 

individualment, únicament permetent treballar amb les dades a nivell de columna, utilitzant un 

assistent molt similar (o idèntic) al de PowerQuery que s’ha mostrat durant el procés de importar 

les dades dins la fulla de Excel. Per tant, passes necessàries com la separació de la columna de 

temps serien possibles si s’utilitzés exclusivament Power BI, però n’hi hauria d’altres que no. 

Més concretament serien: 

• Agrupar les dades segons la data i fer-ne la mitjana de temperatura i consum. 

Amb la versió de Power BI utilitzada durant les proves,  no existia la possibilitat de crear 

una taula dinàmica homònima a la utilitzada en Excel per a poder agrupar totes les dades 

segons el valor del seu camp “data”. 

 

• Generar una predicció addicional. 

Degut a la mencionada incapacitat de tractar els continguts de les cel·les de manera 

individual, Power BI no dona la possibilitat de extreure els valors necessaris per a 

després realitzar una estimació de futur consum. Irònicament, crear la estructura 

d’aquesta estimació, introduir-hi les dades,... tampoc seria possible per culpa d’aquest 

mateix problema. 

Per sort, ambdós problemes son sortejables. Com s’ha indicat a la descripció d’aquestes eines, 

des de la pròpia Microsoft es cerca i s’incentiva la coexistència de les dues. Per tant, seguint dins 

la línia de les polítiques suggerides per els seus creadors, en aquesta prova s’ha realitzat tota la 

manipulació de dades en Excel i les gràfiques s’han fet en Power BI. 

Importar la taula dinàmica de Excel dins Power BI es un procés que es du a terme totalment a 

través de un assistent inclòs dins el software. Una vegada acabat el procés, les dades quedaran 

carregades damunt el model i si hi volem accedir només es podrà fer a través de un assistent de 

Power Query molt similar al de Excel que podem veure a la Figura 30. 

 
Figura 30. Assistent de “import” de dades de Power BI. 
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Una vegada carregades les dades damunt el model de Power BI, crear una gràfica per a 

representar les dades és un procés que es pot tornar a dur a terme completament a través de 

l’assistent virtual de la aplicació. La eina disposa de una llibreria bastant més completa i 

personalitzable que Excel. En aquest cas, cercarem la creació d’una gràfica el més similar 

possible mostrada a la secció de Excel. 

A partir d’aquest punt, Power BI ofereix una sèrie de característiques que no es troben 

disponibles a Excel. 

La primera es la possibilitat de agrupar una sèrie de gràfiques (facin referència a la mateixa taula 

o no) damunt un element anomenat “dashboard”. Aquest dashboard funciona com un 

contenidor de totes les gràfiques que s’hi inclouen i permet treballar amb totes elles com un 

conjunt. 

Realment, la complexitat d’aquest assumpte és una mica més elevada, ja que tots els productes 

gràfics de Power BI son dashboards. Per exemple, en el cas de prova d’aquest treball s’ha creat 

un tauler amb dues gràfiques, però si es volgués mostrar una única gràfica, també estaríem 

treballant damunt un dashboard, encara que en aquell moment sigui idèntic a si mostréssim 

únicament la gràfica generada. 

 
Figura 31. Exemple de un dashboard de Power BI amb múltiples representacions gràfiques de les mateixes dades. 

Deixant de banda les particularitats que es poden donar amb l’agrupació de gràfiques damunt 

els dashboards, aquest concepte esdevé útil quan es comença a treballar amb la segona de les 

funcionalitats extra, la possibilitat de pujar contingut damunt un portal web. Així, es pot pujar 

damunt un únic portal tot el conjunt de gràfiques incloses dins un dashboard concret com a 

l’exemple mostrat a la Figura 31 i a la Figura 32.  

Aquesta funcionalitat té també una sèrie de opcions de configuració addicionals bastant 

interesants. Per exemple, el fet de poder controlar quins permisos tenen els diferents usuaris o 

tipus d’usuaris alhora de llegir les dades bolcades damunt aquest portal. En entorns que ho 

habilitin, aquest control de permisos pot anar lligat a altres eines de identificació de Microsoft 

com Azure Active Directory. 



63 
 

 

 
Figura 32. Exemple de un dashboard publicat damunt web per Power BI. Extret de la documentació de Windows. 

 

Independentment de la falta de demostració tècnica de la segon, tant la utilització de 

dashboards com la publicació de dades damunt un portal son opcions (especialment si no es 

tracta el tema dels permisos) molt viables dins l’entorn de treball de la ben documentat una 

vegada es gaudeixi de una infraestructura (principalment un servidor web que compleixi les 

diferents normatives de la Universitat i de la RGPD). 

Més concretament, aquesta eina per publicar dades en temps real podria considerar-se com una 

possible competidora de la actual plataforma Grafana, ja que ambdues realitzen una funció molt 

similar. De la mateixa manera, Grafana és actualment molt més que una plataforma de 

visualització. No oblidem que les dades utilitzades en el cas pràctic s’han extret de allà.  

Quan es treballa amb les solucions Microsoft, el primer assumpte que un es troba és el fet de 

tenir dos programaris (Excel i Power BI) que comparteixen una sèrie de funcionalitats i propòsits. 

Resulta evident que, per una part, Excel es centra molt més en la exploració i tractament de les 

dades, mentre que Power BI s’especialitza en la representació gràfica de aquestes. Una vegada 

havent treballat amb ambdós, es pot assegurar que aquesta casuística no suposa cap problema 

notable al dia a dia. Com la pròpia companyia propietària anuncia, les dues eines son 

complementaries, cada una amb un focus lleugerament diferent, i és molt senzill canviar l’entorn 

de treball de una a l’altre, inclús durant el transcurs d’un estudi de dades. 

Aquesta flexibilitat ve propiciada per la gran quantitat de formats amb els quals les dades poden 

entrar o sortir de Excel i Power BI, especialment en el cas del primer. Al ser CSV un d’aquests 

formats, la opció Microsoft és perfectament compatible amb la xarxa actual i inclús es podria 

treballar amb ella i amb alguna de les altres simultàniament gràcies al fet de que els productes 

Microsoft son molt més estàtics que els seus competidors. Amb una sèrie de excepcions, les 

dades les reben a través de un input manual de l’usuari i, per tant, gairebé no intervenen en el 

flux de dades de la xarxa IoT. 

Durant el transcurs de les proves pràctiques amb ambdós productes, ha quedat molt clar que 

aquests son molt més efectius quan les dades que reben estan molt ordenades i definides 
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prèviament, potenciant les capacitats de PowerQuery, les taules dinàmiques i de la estructura 

en forma de full de càlcul. Afortunadament, les dades extretes de Grafana destaquen 

precisament per aquestes característiques i faciliten molt el procés. 

En tractar el tema de la facilitat és important remarcar que la corba d’aprenentatge es molt més 

còmoda i satisfactòria que la de les altres opcions, essent particularment fàcil iniciar-se a l’ús 

d’aquest programari i aconseguir resultats satisfactoris ben aviat. La seva facilitat d’ús als nivells 

més bàsics també permet que professionals d’altres àrees que puguin tenir interès en treballar 

en aquest projecte ho puguin fer, enriquint el projecte amb una major diversitat de punts de 

vista. 

Una de les grans crítiques que sofreix Excel és la seva carència de potència de processament i 

emmagatzemament. Si bé aquesta afirmació és totalment certa per a un determinat nombre de 

casos, especialment quan es tracta amb conjunts de Big Data amb milions de registres, en el cas 

concret de SmartUIB no s’aplica.  

Una fulla de càlcul de Excel té 1,048,576 files (registres) i 16,384 columnes (atributs). Per donar 

una mica de perspectiva, aquests son el nombre de registres que ocupen els conjunts de dades 

que es poden extreure de Grafana. 

Temps Freq. Diària Freq. Horària 
Un mes (30 dies) 30 720 

Un any (365 dies) 365 8760 
Taula 3. Representació del consum de memòria de les diferents freqüències d’enregistrament. 

En el cas de que es volgués utilitzar dades enregistrades en freqüència horària, una fulla de Excel 

suportaria un import de dades equivalent a 119 anys. 

 

Tot i essent software comercial, si el problema només planteja l’estudi de relacions senzilles 

entre mètriques i la caracterització de paràmetres,... Power BI i/o Excel son les millors solucions 

en relació a qualitat/preu i facilitat d’integració, manteniment i ús, mantenint intactes les 

possibilitats de escalabilitat amb altres solucions. 
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A continuació es detalla els resultats de Excel segons el requisits obligatoris plantejats: 

Requisit OK? Comentari 

Memòria i potència de processament 
necessaris per a gestionar el volum de 
dades que hi ha a la actualitat i en un futur 
pròxim 

SÍ 

Com ja s’ha exposat anteriorment, Excel 
i Power BI tenen memòria suficient. La 
capacitat de processament ve 
determinada en part per el hardware, 
però és suficient. 

Capacitat per a carregar dades 
emmagatzemades en format CSV. 

SÍ 
És una de les opcions disponibles per a 
importar dades de fonts externes. 

Capacitat per a carregar dades i fer-ne un 
anàlisi en temps real 

SÍ 

Hi ha una sèrie de opcions de càrrega de 
dades, especialment aquelles que 
provenen de bases de dades, que 
permeten carregar-les dades a temps 
real. El propi disseny del full de càlcul 
assegura que el tractament de les dades 
damunt la fulla ho serà. 

Funcionalitats per a caracteritzar la 
influencia de diferents variables damunt el 
consum elèctric. 

SÍ S’han de realitzar sobre Excel, que té 
funcions a la seva llibreria per a fer-ho. 
En el cas del anàlisi predictiu, les 
fórmules que no estan a la llibreria es 
poden implementar manualment. 

Capacitat per a realitzar anàlisis predictius 
en base a un model de dades generat amb 
les dades introduïdes. 

SÍ 

Funcionalitats que permetin representar els 
resultats de l’anàlisi en forma de gràfiques. 

SÍ 
Excel, en menor mesura, i Power BI 
tenen opcions de creació de gràfics. 

Taula 4. Requisits obligatoris de Microsoft. 

Tornant a seguir amb la tònica de les dissertacions fetes anteriorment, Excel + Power BI és una 

opció més que vàlida al complir totes les expectatives. Els principals inconvenients venen 

determinats per dos elements principals, la potència de la solució, que al ser inferior a les seves 

competidores genera un sentiment de preocupació no necessàriament infundat i pel fet de que 

a l’hora de dur a terme anàlisis de caire predictiu, la llibreria predefinida de Excel és limitada, 

bastant limitada per a ser exactes. ¿Suposa això vertaderament un problema? La realitat és que 

no. Per tant, tot el que s’utilitzarà ja ha sigut inventat i, gràcies a la popularitat de la que 

gaudeixen les eines de Microsoft, implementat en Excel. Inclús per a les tècniques més difícils, 

la solució està a una cerca a Google de distància. 
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Per el que respecta als requisits opcionals, els resultats han estat els següents: 

Requisit OK? Comentari 

Personalització dels algorismes de 
aprenentatge automàtic utilitzats damunt 
el model de dades per a fer l’anàlisi 
predictiu. 

SÍ 

Com s’ha mencionat prèviament, Excel 
permet implementar manualment els 
algorismes/funcions. En alguns casos és 
inclús la única manera de fer-ho. 

Llibertat per a personalitzar a plaer les 
gràfiques generades per a representar els 
resultats dels anàlisis. 

SÍ 

Excel permet molta personalització en el 
que respecta a la part de creació de 
gràfics. Power BI dona llibertat quasi 
total. 

Capacitat per a volcar els resultats damunt 
una web. 

SÍ 

Power BI té una funcionalitat basada en 
el volcat de un dashboard damunt un 
portal web, podent inclús gestionar els 
permisos d’accés. 

Flexibilitat per a tractar amb dades que no 
siguin exclusivament de consum elèctric. 

SÍ 
Les dues solucions de Microsoft son 
eines de caràcter molt general i, per tant, 
poden tractar qualsevol tipus de dades. 

Plantejar la solució proposada no només 
des de un punt de vista temporal immediat 
sinó plantejar també la possible evolució 
que pot tenir aquesta depenent de les 
necessitats que es puguin plantejar. 

SÍ 

S’ha mencionat prèviament, però 
ambdós programaris tenen capacitats 
suficients per a tractar qualsevol volum 
de dades que la UIB pugui generar. Això, 
juntament amb la seva flexibilitat, els fan 
opcions molt adients per al futur. 

Facilitat d’ús suficient per a que persones 
sense gaires coneixements tècnics puguin 
realitzar estudis senzills amb la solució. 

SÍ 

Power BI pot suposar una novetat, però 
és un programa que permet començar a 
treballar-hi sense gaire esforç. Per altre 
banda, quasi tothom té els 
coneixements de Excel necessaris per a 
fer-hi feina. 

Taula 5. Requisits opcionals de Microsoft. 

Aquí radica la gran diferencia entre les dues solucions comercials presentades. Com s’ha vist 

anteriorment, el fet de ser un producte molt especialitzat i propietat d’una empresa suposava 

un problema de flexibilitat i personalització per a Building Insights. En el cas de les solucions de 

Microsoft, no és així. Això és deu a dos motius: 

• Tot i ser productes comercials amb llicencia, Microsoft predica una política molt 

permissiva amb els ‘add-ins’, llibreries complementaries que en moltes ocasions son 

desenvolupades per tercers. 

 

• Ambdós son eines de ús general. Aquesta afirmació és molt més certa per a Excel que 

per a Power BI, però en comparativa amb Building Insights, el grau d’especialització dels 

productes Microsoft és irrisori. 
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5.3 Python 

Abans de desglossar el procés de realització de l’anàlisi de dades de prova en Python, cal 

destacar que s’ha dut a terme completament damunt la plataforma de desenvolupament 

PyCharm, propietat de la empres JetBrains. 

Per començar, seguint les bones pràctiques de programació en Python, s’ha importat els 

diferents paquets a utilitzar a aquesta tasca. El conjunt general de llibreries i paquets inclosos 

dins el projecte SciPy s’han descrit al capítol 2.4, però en aquest cas concret podem trobar els 

següents: 

• Pandas. 

De entre totes les estructures de dades que proporciona, s’utilitza principalment el 

Dataframe, una estructura de dades bi-dimensional que permet columnes de diferents 

tipus de dades. És preferible a una estructura “casolana” degut a la gran quantitat de 

funcions associades que té i que son particularment útils per a casos com el de aquest 

exemple. 

• Numpy 

Llibreria de caire científic que ens permet recórrer i treballar amb més cura amb els 

elements dels arrays. 

• Matplotlib 

Es tracta del paquet de generació de gràfiques per excel·lència a Python i s’utilitza per a 

crear una gràfica senzilla que permeti visualitzar els resultats del model predictiu creat. 

• Sklearn 

Llibreria de 67eprese learning que permetrà la creació de un model de aprenentatge 

automàtic (Regressió Lineal) i la separació del conjunt complet de dades en subconjunts 

de entrenament i de proves. 

A partir d’aquest punt, les passes a seguir s’assemblen bastant a les que s’han dut a terme al 

anterior exemple amb les eines de Microsoft. 

# Extraccio i 67epresent de les dades de consum electric 

consum = pd.read_csv(‘grafana_data_export.csv’, sep=’;’) 

consum = consum.drop([‘Series’], axis=1) 

consum_aux = [] 

for n,i in enumerate(consum.values[:, 0]): 

    aux = i[0:19] 

    aux = aux.replace(“T”, “ “) 

    consum_aux.append(aux) 

 

consum_aux2 = pd.DataFrame({‘Time’: consum_aux}) 

consum.update(consum_aux2) 

consum[“Time”] = pd.to_datetime(consum[“Time”]) 

consum = consum.groupby([consum[‘Time’].dt.date]).mean() 

Figura 33. Codi referent a les extracció i formateig de les dades del fitxer CSV. 

D’aquesta manera, tal i com mostra la Figura 33, el primer a fer és extreure les dades del fitxers 

csv. Afortunadament, aquest procés és pot dur a terme mitjançant la llibreria Pandas, que 

disposa de un mètode al qual se li ha de indicar la ubicació del fitxer a llegit, el caràcter separador 

i si el fitxer té capçaleres (en el cas que ens atén, sí). Una vegada es tenen les dades importades 

sobre un Dataframe, s’elimina la columna series, que no proporciona cap informació rellevant, 

amb la operació drop. 
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Una vegada amb les dades desitjades damunt el Dataframe, és hora de agrupar-les respecte a 

la seva data de recol·lecció. Amb Python aquest procés és més complicat que amb les eines de 

Microsoft i es soluciona amb un recorregut de tota la columna (array) del Dataframe que conté 

les dates. A mesura que es fa aquest recorregut, es van retallant els valors del camp original per 

a excloure la informació referent a la zona horària i substituint un caràcter que ocasionaria 

problemes a passes de conversió de tipus de dades futures. 

Aquesta informació retallada s’emmagatzema a un array auxiliar, que immediatament després 

d’acabar el recorregut, substitueix la columna del Dataframe original amb el mètode replace. 

Finalment, la columna Time ja està preparada per a convertir-se a format Datetime i, una vegada 

feta aquesta transformació, podem utilitzar el mètode GroupBy per a replicar l’efecte de les 

taules dinàmiques de Excel i agrupar les dades segons la data i fer-ne la mitjana. 

Totes les passes descrites fins aquí es realitzen tantes vegades com fitxers CSV es vulguin 

importar. En el cas actual, son dos, el que conté les dades de consum energètic i el que conté 

les de temperatura exterior. 

Una vegada generats els dos Dataframes agrupats per data, es pot utilitzar el mètode “concat” 

amb molta facilitat gràcies a que els GroupBy utilitzats anteriorment converteixen les dates en 

l’índex dels Dataframes, que son les guies que utilitza concat per a dur a terme la unió de les 

dues matrius. 

# Creacio dels conjunts de dades a utilitzar a l’estudi de dades 

result = pd.concat([temperatura, consum], axis=1, ignore_index=True) 

result = result.reset_index() 

 

any_aux = [] 

mes_aux = [] 

dia_aux = [] 

for n,i in enumerate(result.values[:, 0]): 

    any = i.strftime(“%Y”) 

    mes = i.strftime(“%m”) 

    dia = i.strftime(“%d”) 

    any_aux.append(any) 

    mes_aux.append(mes) 

    dia_aux.append(dia) 

 

data_aux = pd.DataFrame({‘Any’: any_aux, ‘Mes’: mes_aux, ‘Dia’: 

dia_aux}) 

result = pd.concat([data_aux, result], axis=1, ignore_index=True) 

result.columns = [‘Any’, ‘Mes’, ‘Dia’, ‘Data’, ‘Temperatura’, 

‘Consum’] 

Figura 34. Codi referent a la creació dels conjunt de dades a utilitzar durant a l’estudi. 

Per desgracia, és interessant per a l’estudi gaudir de la informació sobre el dia, mes i any de les 

mètriques i, si aquestes dades estan a l’índex, son difícilment accessibles. Això es soluciona 

fàcilment indicant al Dataframe que faci un drop de l’índex, que es converteix en una nova 

columna, i automàticament en genera un de predefinit (numèric). Per separar els valors del 

Datetime en dia/mes/any, es fa un procés similar a quan les dates es varen convertir de format 

String a Datetime, fent aquesta vegada un procés invers on s’utilitzen tres arrays auxiliars per a 

enregistrat cada tipus de valor per separat. Aquesta passa realment no és necessària en el cas 

d’estudi actual (relació entre temperatura i consum) però permet demostrar la flexibilitat de la 

eina. Tot aquest procediment fa referència al codi mostrat a la Figura 34. 
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A continuació, es corregeix el nom les columnes del Dataframe i es generen els dos conjunts de 

dades necessaris per a dur a terme l’anàlisi. 

• Conjunt X. Inclou les dades de temperatura (i del dia o mes, si es dessitja). 

• Conjunt Y. Format per l’array dels valors de temperatura. 

 

# Estudi 

result = result.drop([‘Data’], axis=1) 

consum = result.drop([‘Consum’, ‘Any’, ‘Mes’, ‘Dia’], axis=1) 

Y = result[‘Consum’] 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(consum, Y, 

test_size=0.33, random_state=42) 

 

clf = LinearRegression().fit(X_train,y_train) 

y_out = clf.predict(X_test) 

Figura 35. Codi referent a la creació dels subconjunts de entrenament I proves I a la creació del model de dades. 

A diferencia de l’exemple amb Excel, on s’utilitzava el conjunt de dades complet per a dur a 

terme l’aprenentatge i després es provava damunt una sèrie de prediccions futures de 

temperatura, amb Python s’ha separat el conjunt de dades conegudes en un subconjunts de 

aprenentatge i de prova per tal de poder observar i calcular la efectivitat del mètode. 

La separació del conjunt principal es pot dur a terme de diferents maneres. Entre les més 

interesants, principalment per la seva popularitat a l’àmbit de l’anàlisi de dades, és el mètode 

de K-fold cross validation. Per un cas com el de l’exemple que es tracta a aquest capítol, s’ha 

considerat que el mètode podria no ser efectiu i s’ha emprat una selecció aleatòria del 66% del 

conjunt per a fer l’entrenament i la resta per a proves. 

Amb els conjunts separats, crear el model de dades es resumeix a cridar la funció 

LinearRegression de la llibreria sklearn i, donant-li el conjunt X de proves, calcular quines son les 

seves previsions. 

# Creació de la gràfica 

plt.scatter(X_test[‘Temperatura’], y_test,  color=’black’) 

plt.plot(X_test[‘Temperatura’], y_out, color=’blue’, linewidth=3) 

 

plt.xticks(()) 

plt.yticks(()) 

 

plt.show() 

Figura 36. Codi referent a la creació de la 69epresentación gràfica del resultat. 

A partir d’aquí, es poden dur obtenir una sèrie de resultat. En el cas d’aquest exemple, s’ha creat 

una representació gràfica en forma de punts dispersos que representen el conjunt de 

entrenament juntament amb la línia obtinguda amb el mètode de regressió lineal. 
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Per començar, Python és sense cap tipus de dubte la solució amb la corba d’aprenentatge més 

elevada i poc satisfactòria de totes. Tan sols per començar a treballar-hi es requereixen uns 

coneixements bàsics de programació que no estan a l’abast de tothom. La falta de una interfície 

gràfica de usuari també fa que treballar-hi sigui una tasca molt manco intuïtiva i agradable. 

Per altre banda, es tracta de la solució més flexible amb molta diferencia. Partint de la base que 

son el llenguatge en sí i les llibreries de SciPy, el ventall de possibilitats de complexitat és 

enorme. Python permet crear des de petits programes que simplement fan un anàlisi de un fitxer 

estàtic fins a programes executables en temps real que realitzen estudis predictius i 

representacions de diversos conjunts de dades. 

Aquesta flexibilitat va relacionada amb la corba de aprenentatge elevada mencionada abans. 

Això es deu al fet de que tota la solució depèn enormement dels tècnics que la dissenyen, 

implementen i mantenen. Això és un gran factor a tenir en compte, perquè el coneixement 

necessari per construir solucions de major complexitat augmenta de manera exponencial. Això 

pot dificultar enormement la escalabilitat del projecte, especialment quan es té en compte que 

els professionals especialitzats en Anàlisi de Dades son escassos i molt demandats. 

Dels tres casos pràctics, Python va ser el més costós temporalment. Tot i poder tractar-les, 

treballar amb les dades en format CSV a Python és molt més complex que en les solucions de 

Microsoft (a IBM no es necessari fer-ho). Això succeeix inclús en la creació de programes simples, 

que tenen un cost temporal elevat en comparació amb les altres opcions. 

En resumides comptes, Python és una solució que centra tot el seu potencial en la 

personalització. Hi ha molt poques coses que no es puguin fer amb ell, però també n’hi ha molt 

poques que siguin fàcils de fer per a una persona amb poca o cap experiència en la matèria. 

Aquesta dependència tan elevada de les habilitats del seu responsable, que no només fa més 

costos i complicat el disseny sinó també el manteniment, fa que Python sigui una solució òptima 

per a casos on es cerquen cobrir unes necessitats molt específiques que no es poden tractar 

amb cap altre solució.   
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A Python, els resultats respecte als requisits obligatoris han estat els següents: 

Requisit OK? Comentari 

Memòria i potència de processament 
necessaris per a gestionar el volum de 
dades que hi ha a la actualitat i en un futur 
pròxim 

SÍ 

En el cas de Python, aquest apartat és 
molt depenent del hardware, però està 
demostrat que el llenguatge, si treballa 
damunt un equip apropiadament 
potent, és capaç de gestionar conjunts 
massius de dades. 

Capacitat per a carregar dades 
emmagatzemades en format CSV. 

SÍ 
La llibreria pandes permet la càrrega de 
dades en format CSV de manera molt 
fàcil i ràpida. 

Capacitat per a carregar dades i fer-ne un 
anàlisi en temps real 

SÍ 

Python, al ser un llenguatge de scripting, 
permet treballar amb temps real 
damunt una màquina. La manera de 
accedir a les dades podria variar a gust 
del consumidor, però es recomanaria 
connectar amb BD per fer-hi consultes. 

Funcionalitats per a caracteritzar la 
influencia de diferents variables damunt el 
consum elèctric. 

SÍ 

Tant a nivell manual com utilitzant les 
diferents funcions de les llibreries SciPy, 
es pot caracteritzar. 

Capacitat per a realitzar anàlisis predictius 
en base a un model de dades generat amb 
les dades introduïdes. 

SÍ 

Dins el paquet SciPy s’hi troba sk-learn, 
una llibreria enfocada 
majoritàriament a 
l’aprenentatge automàtic que 
permet fer tot tipus d’anàlisis 
predictius. 

Funcionalitats que permetin representar els 
resultats de l’anàlisi en forma de gràfiques. 

SÍ 
Pyhon gaudeix de la excel·lent llibreria 
matplotlib per a la creació de gràfiques. 

Taula 6. Requisits obligatoris de Python. 

Per acabar, Python no és menys i també demostra complir amb tots els requisits bàsics tot i la 

seva naturalesa radicalment distinta al tractar-se d’un llenguatge de programació (amb especial 

menció d’un conjunt de llibreries) en sí i no de un producte de software concret. 

És el fet de ser un llenguatge de programació el que li dona a Python el seu principal punt positiu 

i punt negatiu. El primer és la flexibilitat que ofereix. Mentre estigui dins els límits del que és 

possible computacionalment, Python ho permetrà amb major o menor dificultat. El problema 

que ve amb aquesta llibertat és la dificultat o, més ben dit, la facilitat per a perdre el rumb durant 

el procés. Amb Python hi ha massa maneres de fer una mateixa cosa i tasques que a vegades 

semblen senzilles, poden arribar a complicar-se innecessàriament.   
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En el cas dels requisits opcionals, Python ha donat aquests resultats: 

Requisit OK? Comentari 

Personalització dels algorismes de 
aprenentatge automàtic utilitzats damunt 
el model de dades per a fer l’anàlisi 
predictiu. 

SÍ 

Com ja s’ha mencionat, dins Python 
s’utilitzen les funcions de sk-learn per a 
fer l’aprenentatge automàtic. Allà tenim 
una gran varietat i, a més, en Python es 
podria implementar les funcions i 
algorismes manualment si es volgués. 

Llibertat per a personalitzar a plaer les 
gràfiques generades per a representar els 
resultats dels anàlisis. 

SÍ 

Matplotlib, la llibreria de gràfics més 
popular de Python, destaca precisament 
per la gran quantitat de eines per a 
personalització de les que gaudeix. 

Capacitat per a volcar els resultats damunt 
una web. 

SÍ 

No és una tasca trivial, però és assolible. 
Django és un framework per a realitzar 
back-end web amb Python i, 
segurament, seria la millor opció per 
aconseguir aquest objectiu. 

Flexibilitat per a tractar amb dades que no 
siguin exclusivament de consum elèctric. 

SÍ 
Al ser un llenguatge de programació, 
Python pot tractar amb qualsevol tipus 
de dades. 

Plantejar la solució proposada no només 
des de un punt de vista temporal immediat 
sinó plantejar també la possible evolució 
que pot tenir aquesta depenent de les 
necessitats que es puguin plantejar. 

SÍ 

Python és un solució tremendament 
escalable al tractar-se d’un llenguatge de 
programació i no de una eina de 
software concreta. També gaudeix de 
una gran i activa comunitat de 
desenvolupadors que creen, mantenen i 
milloren les llibreries que permeten que 
Python pugui treballar (i liderar) aquest 
camp de la informàtica. 

Facilitat d’ús suficient per a que persones 
sense gaires coneixements tècnics puguin 
realitzar estudis senzills amb la solució. 

NO 

Fer aquestes tasques amb Python 
requereix de uns coneixements de 
programació e informàtica en general 
que no estan, ni molt manco, a l’abast 
del públic general. 

Taula 7. Requisits opcionals de Python. 

Els requisits opcionals no fan sinó confirmar el que s’ha mencionat anteriorment en tractar els 

requisits obligatoris. El fet de ser un llenguatge de programació (i l’enorme quantitat de detall 

que tenen llibreries com matplotlib) dota a Python de una flexibilitat que li permet superar de 

manera excel·lent tots aquells requisits relacionats amb la personalització. El preu a pagar és la 

dificultat. Per posar en context, dur a terme la tasca de proves amb Python va ser molt més 

costós que les altres, inclús per a un individu amb coneixements avançats de programació i 

Python. 
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5.4 Compliment de requisits obligatoris 

Una vegada acabats la fase de proves i la seva conseqüent documentació, cal repassar quins dels 

requisits especificats anteriorment ha complit cada solució i quins no. Per a facilitar-ne la lectura 

i no forçar al lector a anar un per un, aquí s’ha agrupat tota la informació a un únic punt concret. 

A continuació s’exposa els tauler de requisits obligatoris: 

Requisit IBM Mic. Py 

Memòria i potència de processament 
necessaris per a gestionar el volum de 
dades que hi ha a la actualitat i en un futur 
pròxim 

SÍ SÍ 1 Sí 

Capacitat per a carregar dades 
emmagatzemades en format CSV. 

SÍ SÍ SÍ 

Capacitat per a carregar dades i fer-ne un 
anàlisi en temps real 

SÍ SÍ SÍ 

Funcionalitats per a caracteritzar la 
influencia de diferents variables damunt el 
consum elèctric. 

SÍ 2 SÍ SÍ 

Capacitat per a realitzar anàlisis predictius 
en base a un model de dades generat amb 
les dades introduïdes. 

SÍ SÍ SÍ 

Funcionalitats que permetin representar els 
resultats de l’anàlisi en forma de gràfiques. 

SÍ SÍ SÍ 

Taula 8. Resum de requisits obligatoris. 

1. En el cas de Microsoft, és improbable que existeixin, en un futur pròxim, suficients 

registres per a arribar al límit vertical de una taula de les versions actual de Excel (el límit 

de Power BI és encara major), però existeix aquest límit, mentre que en els altres casos 

és o inexistent (IBM) o pràcticament inexistent (Python, on ve determinat per el 

hardware sobre el qual es fa servir la solució).   

 

2. Es sap que IBM Building Insights caracteritza els diferents paràmetres que rep a través 

de la xarxa sensorial, però els valors exactes de aquesta caracterització no son 

accessibles per a l’usuari final o l’administrador del sistema. 
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5.5 Compliment de requisits opcionals 

Com es pot veure a la secció anterior, les solucions han complert els requisits mínims i, per tant,  

han de ser considerades vàlides. Per a veure si alguna s’adapta millor que un altre a les nostres, 

és interessant estudiar quins requisits opcional ha complert cada solució. 

Cal destacar que el fet de que una solució compleixi amb més requisits opcionals que un altre 

no té perquè significar de manera automàtica que aquella és la millor. Els requisits son una 

manera de poder estudiar les funcionalitats de cada solució de manera més clara, concisa i 

senzilla. En acabar aquest capítol, s’entrarà en molt més detall sobre la avaluació de cada 

solució. 

Llavors, a continuació s’exposa el tauler de requisits opcionals: 

Requisit IBM Mic. Py 

Personalització dels algorismes de 
aprenentatge automàtic utilitzats damunt 
el model de dades per a fer l’anàlisi 
predictiu. 

NO SÍ 1 Sí 

Llibertat per a personalitzar a plaer les 
gràfiques generades per a representar els 
resultats dels anàlisis. 

NO SÍ SÍ 

Capacitat per a volcar els resultats damunt 
una web. 

SÍ SÍ SÍ 2 

Flexibilitat per a tractar amb dades que no 
siguin exclusivament de consum elèctric. 

NO SÍ SÍ 

Plantejar la solució proposada no només 
des de un punt de vista temporal immediat 
sinó plantejar també la possible evolució 
que pot tenir aquesta depenent de les 
necessitats que es puguin plantejar. 

SÍ SÍ SÍ 

Facilitat d’ús suficient per a que persones 
sense gaires coneixements tècnics puguin 
realitzar estudis senzills amb la solució. 

SÍ 3 SÍ 1 NO 

Taula 9. Resum de requisits opcionals. 

1. Microsoft Excel (el programari sobre el qual es pot dur a terme l’anàlisi predictiu) 

incorpora una sèrie de mètodes predictius dins la seva biblioteca de funcions. Per a 

altres més complexos, s’han de realitzar manualment, augmentat el grau de dificultat 

del procés. 

 

2. Amb Python és possible volcar els resultats sobre una web, però és una tasca amb un 

grau de complexitat notable, especialment si es vol treballar amb informació en temps 

real. 

 

 

3. Les aplicacions “end-point” de Building Insights, que és on es du a terme el procés de 

anàlisi, són molt senzilles i fàcils de utilitzar. Per altre banda, la configuració i gestió de 

la eina no compliria aquest requisit ja que requereix coneixements tècnics molt més 

avançats. 
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6 PROPOSTA 

Una vegada presentats els elements necessaris per a tenir una visió general i completa de 

l’assumpte a tractar, és el moment de presentar les solucions que s’han considerat més adients 

per a dur a terme aquesta primera passa de introducció de tecnologies de anàlisi de dades 

damunt una nova capa de la SmartPlatform de la UIB. 

Aquesta proposta no serà de una única solució degut a les particularitats de cada cas d’ús i a la 

modularitat de la arquitectura de la xarxa IoT. Per tant, la proposta es centrarà en presentar les 

dues solucions que es consideren més adients, Microsoft i Python, per a cada tipus de cas d’ús 

que es consideri necessari per a introduir aquesta nova capa de anàlisi de dades dins el sistema 

de manera immediata. 

S’ha descartat la implementació immediata de Building Insights precisament per els problemes 

que podria presentar aquesta tecnologia cap a la modularitat del sistema IoT. L’interès del 

treball és introduir una nova capa, la de anàlisi, a la arquitectura ja existent, mantenint l’estat 

actual d’aquesta darrera. Per sort o per desgràcia, Building Insights és una tecnologia que no 

només ocupa espai horitzontalment dins la arquitectura, sinó que també ho fa de manera 

vertical, el que podria fer perillar la ja mencionada modularitat. 

Per tant, la primera tecnologia a implementar és Microsoft Excel + Power BI. Aquestes seran 

adients quan els anàlisis a realitzar no siguin repetitius i es duguin a terme sobre un conjunt de 

dades estàtic i tancat. 

Es podria argumentar que tot el que es pot fer amb aquestes eines es pot realitzar en Python y 

la realitat és que la afirmació seria certa, però també cal recordar que la proposta presentada a 

aquest projecte serà la primera implementació d’aquesta nova capa d’anàlisi dins la estructura 

IoT. Per tant, la facilitat d’ús és un element important per a facilitar l’adaptació dels usuaris que 

no gaudeixin dels coneixements tècnics necessaris per a atacar amb Python directament. 

Inclús l’objectiu d’aquestes primeres passes analítiques no és plantejar estudis analítics de grans 

dimensions. És més, dins l’entorn del projecte és probable que no s’arribi mai a tenir dades 

suficients per a fer un estudi que, segons els criteris de aquesta branca de la informàtica, es 

pugui considerar de “grans dimensions”. Per tant, la potencia és converteix en un element que 

té uns requisits mínims innegociables, però que no és prioritari. 

La integració de Excel i Power BI dins l’ecosistema tecnològic actual és extremadament senzill. 

Al ser aplicacions de client, no és necessari disposar de cap servidor o màquina dedicada per a 

la seva utilització. Es poden emprar les màquines personals dels usuaris o algun terminal 

preparat per a treballar-hi específicament, sempre tenint en compte que el rendiment i les 

capacitats venen determinades per les característiques de Hardware del terminal. 

A nivell de dades, la integració és extremadament flexible i fàcil, una característica que li dona 

molt d’atractiu a la solució. Els dos programaris permeten importar dades estàtiques en format 

CSV (molt fàcils d’obtenir, com s’ha vist als exemples) o fer-ho de manera dinàmica mitjançant 

una connexió directa a base de dades. 

A nivell de capacitat de emmagatzemament, com ja s’ha mencionat a les conclusions, Excel i 

Power BI son capaços, ambdós, d’emmagatzemar dins una fulla una quantitat de dades molt 

major a les que té actualment i tindrà Grafana fins, aproximadament, uns cent anys. A nivell de 

potència de càlcul o capacitat de utilització de algorismes predictius, les opcions Microsoft 
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queden una mica enrere en comparació a les seves competidores, però superen sense 

problemes els estàndards mínims proposats. En el cas dels algorismes predictius, les llibreries 

base de Excel (Power BI no permet treballar damunt una fulla de càlcul i, per tant, no s’hi pot 

realitzar l’apartat d’anàlisi predictiu) contenen una sèrie de macros predefinides que permet 

crear models predictius del tipus regressió, però al ser un full de càlcul, permet implementar-hi 

manualment i amb facilitat la gran majoria de algorismes predictius, encara que en el cas de les 

xarxes neurals és especialment complicat. 

Per sort, aquestes mancances es poden solucionar amb facilitat gràcies a una de les millors 

característiques de les solucions Microsoft, la seva enorme escalabilitat. En primer lloc, Excel és 

escalable per sí mateix. Gràcies a la política de “add-ins” de Microsoft, existeixen una varietat 

de paquets que amplien les funcionalitats de Excel en l’àmbit del Machine Learning i l’anàlisi de 

dades ja sigui afegint noves llibreries de macros (XLSTAT) o permetent a l’usuari crear noves 

operacions e integracions amb llenguatges de programació com, per exemple, Python (PyXLL). 

Per altre banda, les solucions de Microsoft funcionen com a elements pràcticament externs a la 

resta de sistemes i estan simplement connectats a la xarxa sensorial a través del sistema de 

comunicació, manual o automàtic, que els hi proporciona les dades. Per tant, si en algun 

moment es considerés necessari apostar per una solució amb més potencia, per exemple 

Building Insights, Excel no influiria en el procés implementació de la nova solució. L’únic cas on 

es podria trobar algun problema seria si alguna modificació a la xarxa sensorial obligués a canviar 

la estructura de les bases de dades. En aquest cas, els estudis de Excel/Power BI que importessin 

les dades directament i dinàmicament de la base de dades segurament quedarien inoperatius 

i/o inservibles, però la realitat és que aquest cas sembla molt improbable. 

En aquest cas, aquesta solució s’emmarca dins un projecte que, per definició, és multidisciplinari 

i en el qual seria desitjable que s’hi poguessin involucrar membres de tots els departaments i 

facultats de la UIB. Es gràcies a aquesta particularitat, que la facilitat de ús de Excel la fa una 

solució molt interesant i apropiada per a la situació que ens atén. Un escenari on un investigador 

de un departament no relacionat amb la informàtica o la enginyeria en general gaudeixi de la 

possibilitat de realitzar un estudi de dades amb una eina que li és familiar, còmoda i senzilla de 

utilitzar és molt desitjable. 

El principal inconvenient que es pot associar a qualsevol dels dos productes Microsoft és la 

dependència que es tindria de la companyia. Tot i no ser un mal endèmic de aquesta solució en 

particular (també pateix aquest problema, amb més gravetat inclús, Building Insights), l’escenari 

de una decisió de Microsoft de deixar de donar continuïtat i suport a Excel i/o Power BI resultaria 

catastròfic. 

En el cas de Power BI, aquest és escenari és improbable però no descartable. Tot i el seu èxit 

actual, el mercat podria variar molt ràpidament i al tractar-se de un software amb un propòsit 

tan específic, podria considerar-se un esforç no rentable el fet de mantenir-lo. 

Amb Excel aquesta preocupació es quasi inexistent, per no dir inexistent del tot. Des de quasi 

dues dècades és un dels elements principals del paquet de ofimàtica (i de software en general) 

més populars i estesos a nivell mundial i, per tant, un escenari on en un període relativament 

petit de temps (2-5 anys) quedi en desús es quasi impensable. 
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La segona i darrera solució proposada per a la seva immediata implementació seria Python. En 

aquest cas, Python serà adient per a dur a terme anàlisis que s’hagin de repetir amb certa 

periodicitat de manera automàtica, que vulguin agafar les dades directament de la base de 

dades o que vulguin tractar aquestes dades amb cert dinamisme, per exemple, actualitzant un 

model de dades i les prediccions realitzades amb aquest una vegada a la setmana. 

Python també s’adapta a la perfecció a la modularitat de la arquitectura sobre la qual hauria de 

treballar, encara que ho fa de manera diferent a com ho fan les eines Microsoft prèviament 

descrites. Python pot ser executables tant per la banda del client com per la del servidor, encara 

que per a les necessitats que se li presenten en aquest entorn pràcticament quedi restringit a 

treballar des de el servidor. 

Una vegada allà, Python pot treballar de manera pràcticament autònoma sense influir sobre cap 

altre procés, excepte en una possible situació on hagi de compartir els recursos de hardware 

amb un altre procés. Damunt el servidor no tocaria ocupar cap port si no es configura un 

framework (per exemple Django per a crear un entorn web sobre el qual volcar el resultats 

obtinguts) que sí que en faci ús. 

La automatització de processos en Python és tremendament senzilla degut a que es tracta de 

un llenguatge de scripting, i això el fa el candidat ideal per al tipus de tasques descrites 

anteriorment. 

Pel que respecta a la integració de les dades dins Python, no s’hi troba cap problema. En primer 

lloc, existeixen llibreries que poden gestionar la càrrega de dades en format CSV sense cap 

problema. Per exemple, la llibreria ‘pandas’ permet la lectura d’aquest tipus de fitxers de dades 

i la seva conversió a una estructura de dades òptima per a Python amb una simple funció que 

només ocupa una línia de codi. El segon punt a tenir en compte seria la connexió a base de dades 

i aquí tampoc trobam problema algun. Per exemple, actualment la plataforma Sentilo dona 

suport als següents sistemes de gestió de bases de dades: Redis, MongoDB, MySQL, 

Elasticsearch i openTSDB. Tots ells tenen de manera nativa o opcional un driver per a permetre 

la connexió de un client Python, reduint el procés de càrrega de dades a la execució de una 

simple query des de l’interior del codi. 

A nivell de potencia hi ha una gran dependència del hardware sobre el qual treballarà el sistema 

Python, però el llenguatge ha demostrat en molts altres casos que pot tractar amb conjunts de 

dades molt superiors als que mai es puguin arribar a generar dins el projecte SmartUIB. 

Inclús amb tots aquests elements positius, cal tenir en compte que es presenten dos 

inconvenients principals en tractar amb aquesta solució. 

El primer és la total dependència que hi haurà respecte a les diferents llibreries, plug-ins o 

controladors a utilitzar, especialment aquells que interactuïn amb altres nivells de la estructura, 

per exemple els controladors per a fer connexions a base de dades. Si, per exemple, sorgís un 

problema de compatibilitat entre la darrera versió de Redis i el seu controlador de Python, el 

sistema de anàlisi de dades podria quedar totalment inoperatiu fins a la seva modificació 

(utilitzant un SGBD diferent per a llegir les dades) o el solucionament del problema de 

compatibilitat. 

L’altre inconvenient es l’elevat cost de manteniment. Aquest sistema seria susceptible a errades, 

caigudes de servei i problemes d’evolució que s’haurien de controlar de manera activa des de 

un perfil tècnic i administratiu, un fet que suposa un esforç temporal, professional i monetari. 
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7 DESCRIPCIÓ DELS CASOS PRÀCTICS 

Fins ara, el plantejament del treball ha estat més enfocat en la cerca d’eines que s’adaptin de 

manera eficient i satisfactòria a la SmartPlatform ja existent a la UIB. Però cal recordar que 

l’objectiu final que s’ha introduït des de un principi no és aquest, sinó contribuir a la reducció 

del consum energètic del campus de la UIB. 

Per tal de permetre una primera visualització de les possibilitats ofertes per aquesta nova capa 

de anàlisi, s’ha considerat molt adient dur a terme dos exemples pràctics de estudis que podrien 

servir per a aconseguir informació important que pugui resultar en aquesta reducció de consum. 

És important tenir en consideració que aquests estudis tenen principalment la intenció de servir 

com exemple i no mostren tot el potencial de les diferents solucions, que en aquests casos s’han 

empleat de manera molt experimental i sense acabar de estar integrades completament dins la 

arquitectura de la plataforma IoT. 

 

7.1 Estudi estàtic 

Anteriorment s’han definit dos tipus de casos d’ús de les eines de anàlisi dins l’entorn de la 

SmartPlatform de la UIB, amb la seva corresponent tecnologia proposada. El primer d’aquests 

tipus era un estudi “estàtic” realitzat una única vegada damunt un conjunt de dades tancat i ja 

emmagatzemat. 

Seguint les directius establertes i suggerides al capítol 6, on s’ha presentat la proposta 

tecnològica per a la capa de anàlisi, s’utilitzaran les eines de Microsoft (Excel + PowerBI) per a 

dur a terme aquesta tasca. 

L’objectiu d’aquest estudi és, amb les dades que ja estan disponibles, extreure una sèrie de 

visualitzacions i dades més avançades de les que Grafana permet mostrar per tal de trobar 

patrons de consum, conductes ineficients o informació de interès general que es pugui utilitzar 

en algun moment per a la aplicació de mesures de reducció de consum. 

 

7.2 Estudi dinàmic 

El segon tipus de cas d’ús presentat anteriorment, era la realització de estudis de caire més 

dinàmic, on les dades utilitzades varien amb el temps o es van modificant a mesura que la 

plataforma enregistra noves mesures. Aquest dinamisme tampoc té perquè venir condicionat 

única i exclusivament per part de les dades. També hi podem contemplar casos on es vulgui 

que l’estudi a realitzar es repeteixi cada certa quantitat de temps. 

Com en el cas de l’estudi estàtic, la tecnologia a utilitzar serà aquella presentada durant les 

primeres parts del treball i suggerida al capítol anterior per a aquest tipus concret de cas d’ús. 

En aquesta situació concreta, la tecnologia és Python. 

En aquest exemple, l’objectiu ha estat cercar algun tipus d’aplicació del concepte de “Efecte 

Prius” dins l’entorn del projecte SmartUIB.   
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8 DESENVOLUPAMENT DELS CASOS PRÀCTICS 

Per acabar, s’ha considerat molt adient dur a terme dos exemples pràctics de estudis que 

podrien servir ja de manera immediata al propòsit de reduir el consum energètic de l’Anselm 

Turmeda. 

És important tenir en consideració que aquest estudis també tenen la intenció de servir com 

exemple i no mostren tot el potencial de les diferents solucions, que en aquests casos s’han 

empleat de manera molt experimental i sense acabar de estar integrades completament dins la 

arquitectura de la plataforma IoT. 

 

8.1 Estudi estàtic 

Com s’ha indicat anteriorment, un dels possibles cassos d’ús d’aquestes noves eines d’anàlisi és 

la realització d’un estudi únic damunt un conjunt de dates predefinit i ja emmagatzemat. 

Com s’ha mencionat a la corresponent secció del capítol set, l’objectiu és la detecció de possibles 

patrons de consum, conductes ineficients o dades en general que es puguin utilitzar per a reduir 

el consum de l’edifici de alguna manera, ja sigui immediatament o en un futur o de manera 

directa o indirecta. 

Per a facilitar aquest estudi i no fer-lo excessivament complex, s’ha decidit acotar l’entorn de 

l’estudi a l’edifici Anselm Turmeda que, a més a més, és el que té una xarxa sensorial més 

completa. L’abast de les dades a utilitzar és dels darrers sis mesos enregistrats a partir del dia 

de la realització de l’estudi20. 

També ha estat necessari enfocar aquest estudi cap a un aspecte concret i en aquest cas s’ha 

decidit posar el focus damunt les dades de climatització, que provoca la major part del consum 

energètic de l’edifici. Amb això en ment, s’han seleccionades les dades disponibles aparentment 

més influents damunt la demanda de climatització . Les dades a escollir han estat les d’aquests 

sis mesos referents a: 

• Consum elèctric (desglossat) de l’edifici Anselm Turmeda. 

• Nivell de humitat relativa enregistrat al campus. 

• Temperatures exteriors e interiors de l’edifici Anselm Turmeda. 

Degut a les particularitats d’aquest estudis primerenc, que s’han realitzat fora de l’entorn de 

producció o desenvolupament de la plataforma, les dades s’han hagut de descarregat 

manualment des de la plataforma Grafana, de manera extremadament similar a com s’ha fet 

durant el transcurs de les proves del capítol quatre. Per desgràcia, existeixen una sèrie de dades 

(majoritàriament aquelles referents a temperatura), on es donen errors durant la descàrrega de 

les dades, donant com a resultat una sèrie de valors estranys que s’han de corregir de manera 

manual. 

Aquests errors estan relacionats amb dos petits problemes que s’han detectat quan es 

descarreguen dates de Grafana: 

                                                           
20 Dia 4 de Juny del 2019. 
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• La aplicació utilitza punts enlloc de comes per a separar els valors decimals i, en 

ocasions, tracta nombres amb part decimal com si fossin enters. 

• Alguns valors molt concrets (11,5 i 14) es descarreguen erròniament. 

Una vegada amb les dades extretes de Grafana i formatejades per a adaptar-se als criteris 

desitjats, ha començat la part d’anàlisi de per sí. L’objectiu és el mencionat anteriorment i és 

important mencionar que aquesta sèrie de tasques que no es podrien dur a terme des de 

Grafana o, al menys, no amb aquest grau de facilitat. 

En primer lloc s’ha generat el “Rolling average” de les mesures de consum en climatització 

(separat en les ales de l’edifici) i de la temperatura exterior per tal de donar un panell de 

visualització més clar i suavitzat que el que es té a Grafana que es té representat a la Figura 37. 

 
Figura 37. Representació del “Rolling average” de consum en climatització i temperatura. 

 

La fórmula és molt senzilla “=PROMEDIO(Serie(X-7):SerieX). Aquest “Rolling average” es fa de 

set valors, degut a que es tracta del valor estàndard per a aquest tipus de càlculs i, a més, 

s’adapta a la perfecció a les dades utilitzades. Aquestes es troben en freqüència horària i, així, 

la funció suavitza els valors però sense comprometre totalment la freqüència seleccionada 

atracant-se a una mitjana de 24 valors, que seria pràcticament equivalent a fer una mitjana 

diària. 

Immediatament es fa visible la importantíssima diferencia que hi ha entre el consum de les dues 

ales (aquest fet també es apreciable des de Grafana, però la representació de dades d’allà, molt 

més atòmica, complica la tasca)  i, especialment, com aquest consum major de la ala X no sembla 

anar especialment relacionat amb la temperatura. També es fa evident que mentre que la ala 

de menor consum té un línia base de 0, la de major consum no sembla baixar mai d’un 

determinat punt. Aquestes conclusions s’ampliaran als següents punts. 

  Pot Clim Est Pot Clim Nord 

Valor màxim 0.0377 0.0049 

Valor mínim 0.0016 0.0000 
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Vista aquesta gran diferencia entre els gràfics del consum de les dues ales, s’ha considerat 

interessant estudiar el valor mínim/màxim de cada sèrie i la mitjana dels seus valors més baixos 

i més alts. En el cas dels valors absoluts, s’obtenen dues conclusions pràcticament obvies havent 

fet ja una exploració visual de les dades. La primera és la enorme diferencia entre els punts més 

alts de consum de ambdues sèries i el fet de que, durant moments determinats, la Ala Nord no 

genera consum de cap tipus en climatització. 

Pel que fa a les mitjanes, en el cas dels valors més alts, simplement es pot concloure que el valor 

màxim de la Ala Est és una anomalia i que en molt poques ocasions el consum arriba a aquest 

extrem i que a la Ala Nord, aquest valor màxim sí succeeix amb freqüència.  

  Pot Clim Est Pot Clim Nord 

Mitjana 20 Majors 0.0232 0.0047 

Mitjana 20 Menors 0.0016 0.0000 

 

Les mitjanes dels valors més baixos ens confirmen que, efectivament, ambdues series tenen una 

línia base mínima que solen assolir amb freqüència. Tot i així hi ha una gran diferencia. Mentre 

que en el cas de la ala Nord aquesta és cero, la ala Est té un consum mínim més elevat (un terç 

del màxim absolut de l’altre ala). Això és un fet molt interessant des de el punt de vista de 

l’estalvi energètic, perquè significa que hi ha una sèrie de elements de climatització que operen 

de manera constant i costosa. Optimitzar el consum d’aquests elements suposaria, per tant, una 

reducció del consum general molt major que si s’optimitzés l’equipament que genera el registre 

de la ala Y o el exclusivament diürn de la ala X. 

 
Figura 38. Variació de la temperatura al llarg de l’any 

També s’ha dut a terme un breu estudi de com varia la temperatura al llarg de l’any, obtenint 

com a resultat la Figura 38. Aquesta estudi no ha donat cap resultat interessant, exceptuant la 

confirmació de l’evident augment de temperatures des de el més de Desembre fins a l’actualitat. 

  Temp – Clim Est Temp – Clim Nord 

Coeficient correlacio -0.015563654 0.380181202 

 

Per acabar, i per a poder reafirmar la relació entre la temperatura i el consum en climatització, 

s’ha dut a terme un càlcul dels coeficients de correlació entre ambdues mesures de consum i la 

temperatura exterior respectivament. En el cas de la ala X, s’ha trobat que no existeix 

pràcticament cap tipus de correlació, mentre que a la ala Y existeix una correlació moderada 

que demostra un habitual augment del consum en climatització quan la temperatura augmenta. 
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8.2 Predictor Python 

L’altre cas d’exemple seria la creació d’un estudi amb més dinamisme, sigui degut a la seva 

repetició constant i/o al fet de utilitzar un conjunt de dades variable. 

De manera similar al punt anterior, s’ha considerat un estudi d’exemple. En aquest cas, l’objectiu 

de l’estudi no és reduir el consum mitjançant una exploració i estudi més avançat de les dades 

sinó que es cerca una manera de poder aplicar el prèviament introduït “efecte Prius” dins 

l’entorn de la gestió energètica de la UIB. 

Per a dur-ho a terme, s’ha creat la base d’un script que genera una predicció del consum que 

tindrà l’edifici Anselm Turmeda durant la següent hora. Aquesta predicció es realitza en base a 

un model predictiu de Machine learning generat en base a una sèrie de dades recollides durant 

els darrers sis mesos, el mateix període de temps que a l’exemple anterior per els mateixos 

motius. 

Aquestes dades son: 

• Consum energètic total de l’edifici Anselm Turmeda. 

• Nivell de humitat relativa enregistrat al campus. 

• Temperatures exteriors e interiors de l’edifici Anselm Turmeda. 

• Nivells de il·luminació a l’edifici Anselm Turmeda. 

• Un registre creat manualment dels dies lectius i no lectius del període de temps indicat. 

 

Els quatre primers conjunts de dades (tres dels quals ja s’han utilitzat al l’exemple anterior) estan 

disponibles a diferents panells de visualització de Grafana i, per tant, s’han descarregat a través 

de la plataforma. 

A més, gràcies a la exploració de dades realitzada en etapes anteriors del projecte (principalment 

l’exemple d’estudi estàtic), havia quedat clar que el fet de ser un dia lectiu o no afectava de 

manera visible al consum de l’edifici. Per tenir en consideració aquesta característica i demostrar 

la facilitat amb la que es poden introduir dades senzilles dins aquests anàlisis (encara que no 

estiguin enregistrades dins la plataforma), s’ha creat manualment un registre dels dies lectius i 

no-lectius del període de temps d’aquests sis mesos que s’utilitzen al model de dades. 

En primera instància, les dades han estat dotades del format adequat per a poder-hi treballar 

de manera eficient, seguint el mateix procés utilitzat a l’anterior estudi i a les proves exposades 

durant el capítol quatre. 

Però, a diferencia dels casos anteriors, en aquesta ocasió no es poden tenir valors buits a dins el 

conjunt total de dades. La existència d’aquests és fàcilment identificable mitjançant una 

exploració visual dels panells de Grafana, on es poden detectar punts en el temps en els que 

certs sistemes han estat fora de servei. Aquest problema té fàcil solució, evitar fer simplement 

una concatenació de les dades i utilitzar una sèrie de funcions de unió de taules (LEFT-JOIN) ja 

sigui mitjançant Excel o Python mateix, per a eliminar qualsevol fila que tingui un valor nul. 

A partir d’aquest punt, on acaben els preparatius de les dades, és on es començarà a treballar 

exclusivament dins un entorn de desenvolupament de Python. 

La primera passa és importar les dades. Actualment, d’això se’n fa càrrec la llibreria pandas, amb 

la funció “open_csv”, el funcionament de la qual ja hem comentat àmpliament durant el 
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transcurs del capítol 4. Una de les evolucions més clares, immediates i efectives d’aquesta eina 

seria aconseguir que obtingués les dades directament de la base de dades openTSDB que utilitza 

Grafana una vegada la capa de anàlisi estigui integrada dins la estructura de la SmartPlatform. 

Cal remarcar que, encara que es fes la càrrega de dades directament des de la base de dades, la 

llibreria pandas seguiria essent necessària per a organitzar les dades damunt un Dataframe, 

degut a que es la estructura de dades més òptima per a treballar amb sk-learn, cosa que es fa 

poc temps després. 

Abans de continuar, cal separar les dades en els subconjunts Y (consum total) e X (la resta de les 

dades) y distingir entre els conjunts de entrenament i els de prova. Aquesta darrera passa es fa 

mitjançant una funció especialitzada de la llibreria sk-learn. 

# Extraccio i 83onversion de les dades de consum electric 

data = pd.read_csv(‘Estudi2.csv’, sep=’;’) 

 

# Model de dades 

X = data.drop([‘DateTime’, ‘Consum’], axis=1) 

Y = data[‘Consum’] 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(X, Y, 

test_size=0.33, random_state=42) 

Figura 39. Import de dades i creació del model de dades. 

Amb les dades ja correctament separades y formatejades es el moment de crear el model de 

dades mitjançant la funció de LinearRegression de sk-learn. S’ha triat utilitzar una regressió 

lineal perquè s’adapta al tipus de dades que s’utilitzen i de estudi que es duu a terme. 

Una vegada generat el model, s’ha utilitzat la API Weatherbit.io per a extreure de manera ràpida 

i efectiva les dades climatològiques. Actualment les dades futures sobre si el dia és lectiu o no 

està falsejada de manera manual, però es podria solucionar fàcilment afegint aquesta 

informació a BD o amb un calendari fix amb aquesta informació que es pugui consultar. 

url = “http://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/hourly” 

param = {‘city_id’: 2512989, ‘key’: 

“ad41d73eded3408e93d089812574231b”, ‘hours’: 1} 

r = requests.get(url=url, params=param) 

data = r.json() 

 

lab = 1 

Temp = data[‘data’][0][‘temp’] 

Hum = data[‘data’][0][‘rh’] 

if (data[‘data’][0][‘pod’] == ‘d’): 

    LlumPB = 300 

    LlumE = 3000 

    LlumP1 = 60 

    LlumP2 = 35 

else: 

    LlumPB = 170 

    LlumE = 100 

    LlumP1 = 4 

    LlumP2 = 0 

Figura 40. Consulta API i creació del conjunt de dades previst. 

Arribats a aquest punt, és important explicar les casuístiques específiques de les prediccions de 

dos valors. En primer lloc tenim la il·luminació. Per desgracia, Weatherbit.io no ens pot donar 

informació tan detallada, només ens indica si és de dia o de nit.  Per a suplir aquest problema, 

s’ha calculat la mitjana del valor de il·luminació a cada planta durant les hores de dia i les hores 
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de nit i per a la predicció s’utilitzen aquestes mitjanes, depenent del valor binari que ens doni la 

API. 

L’altre cas és el de la humitat. Aquí, sí que es pot obtenir una mesura exacta de la humitat 

relativa, però les dades de Grafana la separen entre les tres plantes. Aquestes dades varien molt 

poc entre sí, com es pot comprovar de manera visual, y quan se n’executa una mitjana de cada 

una, es comprova que la humitat de la primera i segona planta son simplement un punt més 

baixes que les de la planta baixa. 

Si es duu a terme un score damunt el model de dades y el conjunt de proves, obtenim un resultat 

de 0’60. Tot i que no sigui extremadament satisfactori, és important donar una visió de futur a 

aquest predictor. Si exclusivament amb les dades climatològiques, es capaç de donar una 

predicció aproximada de la tendència del consum, a mesura que s’hi afegeixin noves mètriques 

(algunes tan importants com el número de persones actualment dins l’edifici), aquesta precisió 

no farà sinó augmentar. 

X_pred = pd.DataFrame([[lab, Temp, LlumP1, LlumP2, LlumPB, LlumE, Hum, 

Hum – 1, Hum – 1]], columns=X.columns) 

Y_csv = clf.predict(X_pred) 

 

Time = data[‘data’][0][‘timestamp_local’] 

df = pd.DataFrame([[Time, Y_csv[0]]], columns= [‘Datetime’, ‘Consum’]) 

export_csv = df.to_csv (r’D:\export.csv’, index = None, header=True, 

sep=’;’) 

Figura 41. Execució de la predicció i enregistrament dels resultats dins un CSV. 

Per acabar, es genera una predicció en base al model de dades y a la informació meteorològica 

futura extreta al punt anterior. Actualment, aquesta predicció s’emmagatzema localment dins 

un fitxer CSV generat amb una funció de pandas. De manera homònima a l’import de les dades, 

aquesta passa té una evolució molt clara una vegada la capa d’anàlisi estigui correctament 

integrada dins la plataforma. En aquest cas, seria interessant poder fer un insert del resultat 

directament dins la base de dades de Grafana. 
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9 LÍNIES FUTURES 

Durant el transcurs del treball, s’ha mencionat de manera relativament habitual el fet de que 

aquest plantejament i estudi de possibles solucions ha d’estar dotat d’una certa visió de futur. 

No només es cerca solució al problema actual sinó també a aquells relacionats directament que 

puguin, previsiblement, sorgir en un futur. 

De manera similar, el procés de afegir aquest nou nivell a la arquitectura del projecte no és una 

tasca senzilla i que es pugui cobrir per complet en el transcurs d’aquest treball. Especialment la 

interacció amb els elements de la arquitectura ja existents i la ampliació de funcionalitats de 

aquesta per a poder donar millor suport a la nova capa de anàlisi. 

Per tant, a continuació es descriuran de manera bastant genèrica i sense entrar en gaire nivell 

de detall, quins serien els plans de futur per a les diferents solucions presentades. 

Aquestes línies de futur son: 

• Estudiar de manera més extensiva la possible integració conjunta de les dues 

tecnologies proposades. Es coneix, i s’ha documentat durant el capítol 2, la existència 

de llibreries que permeten utilitzar Python dins un entorn de treball Excel. En el cas 

concret d’aquest treball, s’ha fet un estudi generalista de les característiques de l’add-

in PyXLL, però no s’han pogut posar en pràctica principalment per motius temporals. 

 

• Estudiar una possible implementació de sistemes IBM. Aquesta opció s’ha descartada 

per a aquest treball degut al riscs que implicava, però en un futur podria ser interessant 

valorar els punts positius de passar a un ecosistemes Watson IoT (tecnologia 

avantguardista i produïda per una de les majors potencies del mercat) contra els 

negatius (falta absoluta de flexibilitat i modularitat) i prendre una decisió. 

 

• Estudiar el funcionament (o existència) de llibreries i controladors de Python y Excel que 

permetin fer una connexió directa entre les aplicacions i les bases de dades empleades 

actualment per a emmagatzemar les dades recollides per la xarxa IoT. 

 

• Ampliar funcionalitats del generador de prediccions de consum. Això implica diversos 

punts: 

o Input i Output de dades directament amb les bases de dades de la plataforma i 

no utilitzant dades adquirides/escrites manualment. Intrínsecament lligat amb 

el punt anterior. 

o Contemplar la possibilitat de actualització periòdica del model de dades. A 

mesura que es van enregistrant noves dades, incloure-les dins el model per a 

fer més fiables les prediccions generades. 

o Anar incloent futures variables que es consideri que podrien influir sobre el 

consum energètic. Per exemple, durant el desenvolupament les dades totals de 

vehicles a dins el campus no estaven disponibles. Ara sí i la seva inclusió seria 

molt interessant. 
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10 CONCLUSIONS 

Amb els estudis ja conclosos, es pot confirmar que s’han complert els objectius plantejats durant 

les diferents etapes del treball i, per tant, aquest ha estat satisfactori. Concretament, aquests 

objectius han estat: 

• Realitzar un estudi de les tecnologies disponibles per a fer anàlisis de dades damunt 

dades obtingudes per una xarxa IoT. 

 

• Seleccionar un grup reduït de solucions i estudiar la seva viabilitat per a formar part de 

la nova capa de anàlisi. 

 

• Realitzar una proposta finals sobre quines tecnologies es recomana utilitzar per a 

començar a crear aquesta capa de anàlisi. 

 

• Desenvolupar exemples pràctics que puguin donar una idea de les capacitats de 

aquestes noves eines una vegada estiguin completa i correctament integrades amb la 

SmartPlatform. 

 

Després de realitzar tot aquest procés, s’han extret una sèrie de coneixements demostrats de 

manera pràctica que s’han considerat tan rellevants que s’han volgut plasmar a aquest capítol. 

Son els següents: 

• No hi ha cap relació entre la complexitat de les dades extretes i el seu impacte en una 

possible reducció de consum. 

• La gran majoria de la informació/dades avançades es pot extreure sense necessitat de 

utilitzar mètodes o eines molt sofisticats o complexos com el Machine Learning o la 

Intel·ligència Artificial. 

• És contraproduent intentar obtenir totes aquestes dades provinents de processos més 

complexos abans de tenir tot el conjunt, molt major en dimensió, de dades que es poden 

obtenir més fàcilment. 
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